NEKF (20.03.1987)
TARIFFRÅDET FOR ELEKTROFAGENE
ÅR 1987
Avgjørelse
i sak mellom Norske Elektriker og Kraftstasjonsforbund (NEKF) og Elektroinstallatørenes Landsforbund (EIL)
Rådets medlemmer:
Magnus Aarbakke, oppmann
Øivind Sollie, NEKF
Pål Gundersen, NEKF
Erling Ellefsen, EIL
Knut Engelhardtsen, EIL
For NEKF møtte : Gunnar Andersen
For EIL møtte : Per Torstensen
Saken der betaling for festing av takboks under dekke av betong for bedriften Vintervoll, Trondheim.
NEKF har gjort gjeldende at det i henhold til akkordtariffens gruppe 407.7 må gjøres et tillegg til akkordtariffens priser i gruppe 430.10, idet den tariffestede pris ikke forutsetter at boksen skal
festes til betongunderlag ved plugging. Det henyises til underlagsmaterialet til den forenkling av akkordtariffen som fant sted i 1979. I dette er regnet opp forhold som er tatt i betraktning, og
oppregningen omfatter ikke den arbeidsoperasjon som det her er tale om. Feste i betongunderlag forutsetter forboring og festing ved plugger. For å vise hvilken betydning dette bør få for prisen, er
vist til grupper som har ulike kolonner alt etter om det er nødvendig med boring eller ikke, og som eks. gruppe 580.10 og 15.
NEKF har nedlagt slik påstand:
I de tilrelle boksen(e) festes til betongunderlaget ved plugging, avtales et tillegg til de tarifferte priser som 07avtale og med henvisning til gruppe 105.30.
EIL har gjort gjeldende at den arbeidsoperasjon det er tale om, omfattes av akkordtariffens gruppe 430,10. Det vises til at ved avtalen om ny akkordtariff i 1979 var partene innstilte på å forenkle
og komprimere den dagjeldende akkordtariff ved å slå sammen kolonner og posisjoner, og å bygge opp priser som skulle dekke forskjellige arbeidsoperasjoner. Akkordtariffens gruppe 430.10 er et
eks. på dette. Underlagsmaterialet viser at dette punkt ble bygget opp for bokser som måtte festes til underlag, og med visse tillegg. Bare ved gruppe 430.60 er det fastsatt tillegg for festing, noe
som skyldes at det vanligvis må være to mann for å kunne utføre den arbeidsoperasjon som det der er tale om.
EIL. har nedlagt slik påstand:

EILs oppfatning av tariffbestemmelsen er at festing av takbokser klart ligger i prisen for lampepunkt gr. 430.10 kr. 12,48. Ytterligere tillegg i form av avtalepris kan ikke
aksepteres.
Oppmannen skal uttale:
Akkordtariffens gruppe 430.10 må etter ordlyden forstås slik at "oppsetting av boks i tak eller vegg" forutsetter at boksen skal festes. Det er da også enighet mellom partene om at denne forståelse
skal legges til grunn for en rekke festemåter. Mellom partene er det videre enighet om at den festemåte som det er tale om i saken, ikke er omtalt i underlagsmaterialet fra tariffrevisjonen fra 1979,
Spørsmålet er om bestemmelsen i gruppe 430,10 skal tolkes i lys av dette.
Oppmannen antar at bestemmelsen i henhold til sin ordlyd må ha anvdelse også på andre festemåter enn dem som er nevnt underlagsmaterialet. Både bestemmelsens ordlyd og det
forenklingsformål partene hadde for øye i 1979, tilsier dette. Bare arbeidsoperasjoner som er vesentlig annerledes enn dem ren tok sikte på da akkordtariffen ble avtalt, kan gi grunnlag for
tilleggsavtale etter akkordtariffens gruppe 407.7. Den arbeidsoperasjon det er tale om i saken, kan neppe anses for å være vesentlig annerledes enn de arbeidsoperasjoner som tariffbestemmelsen
klart tar sikte på. Oppmannen finner etter dette at det bør treffes avgjørelse med slutning som angitt nedenfor.
EILs representanter i Tariffrådet slutter seg til oppmannens konklusjon og i hovedsak til hans begrunnelse.
NEKFs representanter kan ikke slutte seg til oppinannens standpunkt, og vil anføre følgende: Partene har i akkordtariffens forskjellige deler erkjent at det å feste materiell til underlaget ved boring
(plugging) betinger en høyere pris enn det å feste uten å bore. En viser her til akkordtariffens del l, gruppe 105.20. NEKFs representanter mener at dette prinsipp også skulle vært lagt til grunn i
angjeldende sak .
Tariffrådet traff etter dette avgjørelse med følgende
slutning:
Festing av bokser til betongunderlag ved plugging gir ikke rett til avtalt tillegg til de tarifferte priser.
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