EB Installasjon (10.06.1992)
Uenighet ved bedriften EB Installasjon a/s Kristiansand om forståelsen av akkordtariffens gr 110  10.
Saken ble innbrakt for tariffrådet av Norsk Elektriker og Kraftstasjonsforbund med presentasjon av saksforholdet i brev av 07.01.92. Norges Elektroentreprenørforbund ga sin presentasjon av
saksforholdet i brev av 08.05.92.
Tariffrådet har ved sakens behandling bestått av:
Fra NELFO: Roar P. Veberg og Morten Forsberg.
Fra NEKF : Ragnar Gregersen og Leif Olsen.
Saken ble behandlet i tariffrådet den 13. mai og 10. juni 1992. Muntlige prosedyrer ble fremført av Gunnar Andersen, NEKF og Ingar Tukun, NELFO.
Uenigheten gjelder om de ansatte ihht Akkordtariffens gr 110 10 har rett til å arbeide akkord ved oppdrag på bedriften PERMEA. Frem til 02.04.91 har de ansatte på disse oppdragene gått på en
fast avtalt timepris. De ansatte ønsker, etter at bedriften har sagt opp avtalen om fast timepris, å arbeide akkord på oppdraget. Bedriften ønsker at oppdraget skal avlønnes ihht
landsoverenskomstens S 3e2a.
Tariffrådet har ved behandlingen av saken hatt vanskelig for å få dokumentert partenes påstander på flere områder. Tariffrådet tilskrev partene 14.05.92 og ba om utfyllende dokumentasjon og om
at bedriften tilrettela for befaring på arbeidsplassen.
NEKF har ikke dokumentert at det tidligere har vært arbeidet akkord etter liste på PERMEA.
Ingen av partene har dokumentert om dette er oppdrag hvor de ansatte fra EB jobber selvstendig eller i sammen med ansatte fra PERMEA. Hvis de jobber i sammen er det ikke sagt noe om
forholdet mellom de to gruppene, eller om det er mulig å dele jobbene i mellom dem.
Tariffrådet ba om befaring på arbeidsstedet. Bedriften ønsker ikke slik befaring av frykt for å miste oppdraget.
Tariffrådet ser befaring på arbeidsstedet som eneste mulighet til få tilstrekkelig grunnlag for å treffe en slutning på denne konkrete sak. Rådet har derfor drøftet saken på et generelt vgrunnlag.
Etter inngående drøftelser er det enighet i tariffrådet om at det er arbeidets art innhold og omfang som avgjør om det kan arbeides akkord på det enkelte oppdrag. Rådet er enige om at
kontraktforholdet på oppdraget ikke har betydning for denne vurdering.
Er en av partene på bedriften uenig i at det kan arbeides akkord, må det ligge til denne part å dokumentere de forhold som gjør bruken av akkordtariffen urimelig.
Med bakgrunn i ovennevnte har Tariffrådet truffet følgende enstemmig

slutning
ARBEID SOM SKAL UTFØRES ETTER AKKORDPRISLISTEN
Det er forutsetningen at på nybygg, forandringsarbeider og andre installasjonsarbeider hvor priser finnes anført i prislista, utføres i akkord etter prislista, hvis ikke en av partene finner at arbeides
art, omfang eller særskilte driftsforhold medfører at prislistas anvendelse virker urimelig.
Oslo 10. juni 1992
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