Siemens AS (21.04.1992)
TARIFFRÅDET FOR ELEKTROFAGENE
ÅR 1992
Uenighet ved bedriften Siemens a/s Sarpsborg om fortolkning av akkordtariffens gr 16510 og 15.
Saken ble innbrakt for tariffrådet av Norsk Elektriker og Kraftstasjonsforbund med presentasjon av saksforholdet i brev av 28.10.91. Norges Elektroentreprenørforbund ga sin presentasjon av
saksforholdet i brev av 22.11.91.
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 21. april 1992 og muntlig prosedyre ble framført av Hans Felix, NEKF og Ingar Tukun, NELFO.
Tariffrådet har ved sin behandling av saken konstatert at partene i protokoll fra møte 04.09.91 er enige om følgende:
1. Når det inngås avtale om bruk av punktprisbestemmelsene, er det kun den skrevne definisjon i akkordtariffens 165.10 som gjelder med hht punktbeskrivelsen.
2. Betaling pr punkt er ihht de samme bestemmelser 165.15 kr 40.78 pr punkt ekskl. multiplikator.
3. Alternativ avlønningsform er listeakkord.

Uenigheten består i hvordan de akkorder som er utført etter tariffavtalens godkjennelse 24.08.90 skal avlønnes. Ved saksfremstillingen er det konstatert at bedriften etter 24.08.90 har fortsatt å
avlønne akkorder etter gammel punktprisavtale.
Bedriften fremholder i protokoll datert 14.05.91 at de ikke ønsker å anvende akkordtariffens gr. 165 og at alternativ avlønningsform er listeakkord. I akkordsedler etter dette tidspunkt er det inntatt
et punkt hvor det står:
Når det gjelder hvorvidt arbeidet utføres som listeakkord eller punktpris viser vi til kommende forhandlingsmøte mellom partene.
Tariffrådet har ved sin behandling funnet det naturlig å dele avlønningen slik at akkorder frem til at ovennevnte punkt er inntatt i akkordsedlene avlønnes etter akkordtariffens 165.10 og 15.
Akkorder deretter måles opp og avlønnes som listeakkord.
Det er lagt vekt på at det hele tiden er brukt et system for punktprisberegning i bedriften og det kan da ikke aksepteres at det brukes lokale avtaler til erstatning for akkordtariffens bestemmelser.
Bedriften har først gjennom forhandlingsmøte 14.05.91 og med påfølgende merknader i akkordseddel foretatt en aktiv handling for å endre på tidligere praksis.

Med bakgrunn i ovennevnte har Tariffrådet truffet følgende enstemmige
slutning
De akkorder som er utført etter punktprisbestemmelsene etter tariffavtalens godkjennelse 24.08.90 skal utbetales ihht akkordtariffens gr 165 10 og 15, frem til at bedriften i akkordseddelen har
inntatt følgende:
Når det gjelder hvorvidt arbeidet utføres som listeakkord eller punktpris viser vi til kommende forhandlingsmøte mellom partene.
De anlegg hvor det er tatt inn en slik formulering i akkordsedlen, måles opp og avlønnes som listeakkord.
Oppnås det ikke enighet i bedriften om å benytte 165.10 og 15, skal listeakkord beregnes for nye anlegg.

Oslo 21. april 1992.
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