National Elektro A/S (23.06.1982)
År 1982 den 23. juni er møte avholdt mellom Norsk Elektriker og Kraftstasjonsforbund (NEKF) og Elektroinstallatørenes Landsforbund (EIL) angående tvist i bedriften National Elektro,
Bergen, vedr. slumpakkordarbeider NKPbygget, Bergen
Til stede
NEKF: Gunnar Andersen
EIL: Per Torstensen
Partene var innkalt til møte med etterfølgende befaring ll. februar 1982. Dette møte ble annullert på grunn av værforholdene på Fornebu. NEKFs representant, som var i Bergen, så på forholdene på
anlegget.
Ut fra dette fremlegger NEKF følgende syn:
NEKFs syn:
Forbundet viser til protokoll av 19/1081 medfølgende akkordseddel. I denne fremkommer krav om å få dekket merarbeidet i forbindelse med nye tegninger hvor det må utføres ekstraarbeider på
anleggsdeler som ellers er ferdige. Dette forhold medfører at man må avslutte det arbeid man har påbegynt og ga tilbake og utføre denne arbeidsoperasjon utenom den vanlige rutine på
arbeidsplassen, (hvor det forutsettes at arbeidet utføres rasjonelt).
Ovennevnte må, etter forbundets oppfatning, føre til et mer arbeid som ikke er dekket i de tarifferte priser.
Det er å bemerke at bedriften  for enkelte sammenlignbare arbeidsoperasjoner som utføres som ekstraarbeider  har dekket forholdet med tilleggsavtalen til de tarifferte priser.
Forbundet er av den oppfatning (uten å ta stilling til beløpets størrelse) at man i prinsippet må få dekket dette merarbeid.
Forbundet tar forbehold om å føre saken videre.
EILs syn:
Ekstraarbeider vedrørende NKPbygget, Bergen
Ekstraarbeider som forekommer etter at anlegget er ferdig montert eller forandringer som forekommer under arbeidets gang, må vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra den materialmengde og den
arbeidstid som medgår. Et generelt tillegg på kr. 50, pr. rom på grunn av liten målesum etter akkordtariffen kan ikke godtas

ANDERSEN TORSTENSEN

TARIFFRÅDET FOR ELEKTRIKERFAGET
Tvistesak ved National Elektro A/S Bergen.
Anlegg NKPbygget, Bergen.
Betaling for ekstraarbeider.

Saken ble innbragt for Tariffrådet av Norsk Elektrikerog Kraftstasjonsforbund med brev av 28.juni 1982.
Vedlagt fulgte bedriftsprotokoll av 21.oktober 1981, forhandlingsprotokoll mellom organisasjonene av 23.juni 1982.
Tariffrådet har ved sakens behandling bestått av:
Fra NEKF: P. Ask, Ø. Solli
Fra EIL: E. Ellefsen, F. Steen
Saken ble behandlet i Tariffrådet den 26.august 1982. I dette møtet ble saksfremstillingen fremført av G.Andersen, NEKF og P. Torstensen, EIL.
Etter Tariffrådets gjennomgang av sakspapirene og saksfremstillingene kom Tariffrådet til følgende enstemmige
Slutning.
Tariffrådet vil påpeke akkordtariffens bestemmelser om at arbeidet skal utføres etter akkordtariffens priser og bestemmelser.
Hvor forutsetningene i de generelle bestemmelser Gr. 110 ikke oppfylles må dette betales etter avtale.
Ut ifra ovennevnte henstiller Tariffrådet til partene å bli enige på bedriften.
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