Lefdal Oslo A/S (01.09.1999)
År 1999 den 01 september er det avholdt møte mellom partene NELFO  EL og IT Forbundet vedrørende tvist ved Lefdal Oslo a.s. Saken omhandler flere uenigheter innen akkordtariffen.
Til stede:
Fra NELFO:
Ingar Tukun
Ragnar Guttormsen
Fra EL og IT Forbundet:
Jan O.Andersen
Jan Aasarmoen
Saksbeskrivelse:
Saken har sin bakgrunn i uenighetsprotokoll fra bedriften datert 26.05.99 og gjelder uenighet om forståelse av akkordtariffens bestemmelser. Det fremkommer i alt 12 forhold man er uenige om.
NELFO og EL & IT forbundet vil bemerke at man fra organisasjonenes side legger vekt på å løse problemene for bedriften. Protokoller med så mange forhold er lite egnet til å løse prinsipielle
spørsmål. Ut fra dette kan løsninger i denne saken ikke brukes i forhold til andre saker. Partene er enige om følgende:
Sakene presenteres i samme rekkefølge som de fremkommer i uenighetsprotokollen.
205.05 Hulltaking Akkordtaker gis ikke medhold i sitt krav.
250.40 Hulltak i plast Det er grunnlag for en 07 avtale i forhold til hull større enn de dimensjoner som er beskrevet i bestemmelsene se 205.05. Organisasjonene tar ikke stilling til avtalens størelse.
305.10 Innsetting nippler Akkordtaker gis ikke medhold i sitt krav.
315.1025 Montering skap Det er grunnlag for en 07avtale for skap som er større enn l ,5m . Skap som er levert med kun monteringsskinner innsatt regnes som skap uten innsatt utstyr.
Organisasjonene tar ikke stilling til avtalens størelse.
505.25 Merking Merking av stikkontakter i kanaler utover 2 merker pr.kurs skal betales iht. 505.25. Dersom det i anleggsbeskrivelsen fremkommer at stikk og koblingsbokser over himling skal
varig merkes, skal dette betales på samme måte.
510.10 Bevegelig ledning Bedriftens syn gjøres gjeldende.
555.10 Rammer veggboksUnder forutsetning av rammene er festet i veggboksenes normale festeskruer er det ikke grunnlag for akkordtakers krav.
615.15 Vantett armatur Akkordtaker gis ikke medhold i sitt krav.
710.IOKabelstiger Det vises igjen til pos.l 10.15 i akkordtariffen. Partene har tidligere klargjort at måling på tegninger og telling på datalister ikke kan benyttes som dokumentasjon. Om nødvendig

pålegges partene på bedriften å foreta fysisk oppmåling for å komme frem til enighet. NELFO og EL & IT Forbundet kan ikke ta stilling til hvor mange meter som er brukt.
1070.07 Piktogrammer Akkordtaker gis ikke medhold i sitt krav.
Jobbrekvisisjoner Partene NELFO og EL & IT forbundet er enige om at akkordlaget ikke skal ha betalt 2 ganger for samme arbeidsoppgave. Dersom tid utover begrensningene i LOK §4 A og
115.21 er ført på jobbrekvisisjoner, må rekvisisjoner som inneholder slike arbeidsoppgaver sees i sammenheng med inngått avtale om betaling for slike forhold. Det vises i denne sammenheng til
beskrivelse av slike forhold i kommentarene til akkordtariffen. Dersom dette ikke er tilfelle vises det til hovedakkordseddelen pkt.4. Partene på bedriften pålegges å gjennomgå innleverte
jobbrekvisisjoner i forhold til de godkjente 486,5 timer og det faktiske timeantallet skrevet på jobbrekvisisjoner.
Akkordfordeling Slik den aktuelle avtalen er formulert gis akkordtaker ikke medhold i sitt krav.

◄Aker Elektro A/S (28.10.1998)
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