Siemens AS (21.09.1992)
TARIFFRÅDET FOR ELEKTROFAGENE
ÅR 1992

Uenighet ved bedriften Siemens a/s Kristiansand om utbetaling av akkordforskudd ved anlegg Oktanten.
Saken ble innbrakt for tariffrådet av Norsk Elektriker og Kraftstasjonsforbund med presentasjon av saksforholdet i brev av 11.08.92. Norges Elektroentreprenørforbund ga sin presentasjon av
saksforholdet i brev av 31.08.92.
Tariffrådet har ved sakens behandlingen bestått av:
NELFO: Roar P. Veberg og Morten Forsberg
NEKF : Ragnar Gregersen og Leif Olsen
Saken ble behandlet av tariffrådet 21. september 1992 og muntlig prosedyre ble fremført av Gunnar Andersen, NEKF og John Kaasa, NELFO.
Saken gjelder utbetaling av akkordoverskudd til montører ansatt i bedriften Siemens a/s, som har vært leid ut og deltatt i akkordarbeid for bedriften Koestøl Installasjon a/s ved anlegg Oktanten.
Det er ingen uenighet mellom partene om at oppdraget er oppgjort som akkord. Det er også dokumentert at akkordoverskudd er godkjent og utbetalt ved bedriften Koestøl Installasjon a/s og de
øvrige medvirkende firmaer, unntatt Siemens.
NEKF krever at Siemens montører, i likhet med de øvrige montører som har deltatt i fellesakkorden på angjeldende anlegg, får utbetalt akkordoverskudd ihht akkordtariffens gr 11525 og 11550.
NELFO fremholder på sin side at det fra første stund er begått formelle feil ved at det ikke er skrevet avtaler om avlønningsformen på prosjektet. Med denne bakgrunn fremmer NELFO påstand
om at Siemens montører avlønnes etter fastlønn Landsoverenskomsten § 3e2a.
Tariffrådet vurderer tariffbestemmelsen slik at alle arbeidstakere som deltar i et arbeid som oppgjøres i akkord, skal ha del av akkordoverskudd etter akkordtariffens gr. 11550. Dette være seg
bedriftens ansatte, innleide evt. innlånte arbeidstakere.
Med bakgrunn i ovennevnte har Tariffrådet truffet følgende enstemmige
slutning
Det utbetales akkordoverskudd etter godkjent akkordberegning til alle ansatte som har deltatt i fellesakkorden på angjeldende anlegg.

Påstand, reist av NEKF, med krav om at det beregnes morarente og bedriftens påstand om at kravet er foreldet, er ikke tatt opp til behandling da dette ikke tillegger tariffrådets oppgaver, jfr.
akkordtariffens 13510.
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