Nils Nilsen A/S (04.05.1995)
TARIFFRÅDET FOR ELEKTROFAGENE ÅR 1995
Uenighet ved bedriften Nils Nilsen A/S om utbetaling av akkordoverskudd.
Anlegg: FABRITIUS, BYGG 9.
Saken har tidligere vært behandlet av TARIFFRÅDET, med slutning i protokoll av 18.04.94.
De lokale partene har ikke kommet til enighet om forståelse av slutningen i protokoll av 18.04.94, og organisasjonene sammen med klubbstyret og bedrift behandlet saken i møte 23.11.94.
Protokoll fra møte 23.11.94 konkluderer med at partene ikke har kommet til enighet, og at saken sendes til TARIFFRÅDET for endelig avgjørelse.
Norsk Elektriker og Kraftstasjonsforbund (NEKF) ga sin presentasjon av saksforholdet i brev av 30.12.94.
Norsk Elektroentreprenørforbund (NELFO) ga sin presentasjon av saksforholdet i brev av 30.01.95.
TARIFFRÅDET har ved behandlingen av saken bestått av:
Fra NEKF : Ragnar Gregersen og Leif Olsen
Fra NELFO: Morten Forsberg og Roar Veberg.
Saken ble behandlet i TARIFFRÅDET i møte 04.05.95.
I TARIFFRÅDETS slutning av 18.04.94 kommer det klart frem at hulltak og bendsling/stripsing skal gjøres opp basert på faktisk medgått/monterte mengder.
Vedrørende høydetillegget, så har TARIFFRÅDET ikke vurdert dette i forhold til bruk av konvensjonell stillase kontra rasjonelle arbeidsplattformer f.eks. sakselift el. lign.
TARIFFRÅDET kan ikke se at det foreligger dokumentert informasjon/forhold/avtale som tilsier at 145.15  25 skal endres i dette tilfellet.
SLUTNING
TARIFFRÅDET har med bakgrunn i protokoll og slutning av 18.04.94 og behandling i møte 04.05.95 tatt følgende avgjørelse:
For punktene hulltak og bendsling/stripsing deles de omtvistede beløp 50/50 mellom partene, som følge av uenighet om mengdene og vanskeligheter med å foreta oppmåling på nåværende
tidspunkt. Høydetillegg utbetales av bedriften i sin helhet.
Følgende beløp utbetales:

Hulltak  kr. 1.882,62
Bendsling/stripsing  kr. 9.822,81
Høydetillegg  kr. 7.220,16

Alle summene er inklusive akkordmultiplikator, og utbetales deltagere i akkordlaget i h.t. deres timetall/grunnlønnssats.
Krav om beregning av morarente er ikke tatt opp til behandling, da dette ikke inngår i TARIFFRÅDETS oppgave (jfr. Akkordtariffens Gr. 135.40).

