Fjeldseth ElInstallasjon A/S (23.06.1993)
År 1993, den 19/3, 14/4 og 23/6 er det avholdt møte mellom partene NELFO/NEKF. Møtet er avholdt med bakgrunn i uenighet i bedriften Fjeldseth EIInstallasjon A/S vedrørende utbetaling av
akkordoverskudd for anlegg AVH MO. Partene har drøftet uenigheten med bakgrunn i protokoller fra de stedlige parter av 1511 og 25/593.

Til stede:
Fra NEKF:
Gunnar Andersen
Ronald Rooth
Knut Olav Bakke
Hans Felix
Fra NELFO:
lngar Tukun
John E. Kaasa
Per Torstensen
Forholdet ble først drøftet i møte 19. mars med resultat at NELFO tilskrev bedriften med beskjed om at det omtvistede beløp skulle utbetales. Bedriften etterkom ikke dette da den hevdet at det
kunne påvises feil i akkordberegningen. De lokale parter sendte således inn ny uenighetsprotokoli av 25. mai d.å. Ifølge denne protokollen hevder bedriften at det ikke er samsvar mellom antall
koblinger og det svakstrømsutstyret som er montert. Ved nærmere undersøkelser er partene NELFONEKF kommet til at bedriftens anmerkning angående dette må medføre riktighet. Man har
derfor kommet frem til at 1500 koblinger er et tilnænnet riktig antall som legges til grunn i akkordberegningen. Bedriftens øvrige anmerkninger til akkordberegningen avvises.
Partene vil generelt bemerke:
I den første protokollen av 25/193 ifra partene på bedriften formet bedriften sitt syn på et helt utariffert grunnlag. Protokollen av 25/5 omhandler et forhold som går på mengder som er oppført i
akkordberegningen.
Akkordtariffens 115.40 inneholder hvorledes bedriften skal forholde seg i forbindelse med rettelser i akkordoppgaven.
Akkordtariffens 115.45 inneholder hvorledes bedriften skal forholde seg med hensyn til tvist i forbindelse med utbetaling av akkorden.
Akkordtariffens 115.60 omhandler utbetaling av akkordoverskudd.
Bedriften har ikke overholdt noen av de tre ovennevnte bestemmelser. Akkorden skulle ha vært utbetalt medio mai 1992. Uenigheten i forbindelse med utbetaling av akkordoverskuddet burde
således ha vært innsendt umiddelbart etter denne dato og ikke nesten ett år etterpå.

Begge parter på bedriften burde således ha tilstrebet seg på at uenigheten hadde vært behandlet på et tidligere tidspunkt.
NELFONEKF har kommet til følgende slutning:
Det har ikke vært noe grunnlag for bedriften å tllbakeholde det uomtvistede beløp i akkorden. Akkordberegnlngens 1310,10.1 kobling  antallet endres fra 6248 stk til 1500 stk. Dette medfører en
reduksjon i akkordberegningen på kr 2 611,40.

Ny akkordfordeling vil da bli som følger:
Akkordsum iflg liste 43 048,83 x multiplikator l.76 kr. 75 765, 94
Fastlønn i akkord kr. 12 220,00
Adm.tid kr. 20 458,80
Timelønn utenfor akkord kr. 261,72
Til fakturering kr. 108 706,46
 samlet utbetalt timelønn kr. 51 166,00
Til fordeling kr. 57 540,46
Fordelingsprosent:
57 540,46x 100 = 112,46%
51 166,
Akkordoverskuddet utbetales ihht det ovennevnte ved første utlønning.
NEKF
Felix
NELFO
Tukun

◄Siemens AS (11.12.1992)
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