ABB Installasjon (13.07.1993)
TARIFFRÅDET FOR ELEKTROFAGENE. År 1993.
Uenighet ved bedriften ABB INSTALLASJON A/S, BERGEN om utbetaling av akkordoverskudd.
Anlegg: RENNEFAST TUNELLPROSJEKT.
Saken ble innbrakt for tariffrådet av Norsk Elektriker og Kraf'tstasjonsforbund med presentasjon av saksforholdet i brev av 15.07.93.
Norges Elektroentreprenørforbund ga sin presentasjon av saksforholdet i brev av 20.08.93.
Norsk Elektriker og Kraftstasjonsforbund ga sine kommentarer til Norsk Elektroentreprenørforbund's tilsvar i brev av 15.09.93.
Tariffrådet har ved behandling av saken bestått av:
Fra NEKF: Leif Osen og Jan Aasarmoen
Fra NELFO: Morten Forsberg og Roar Veberg.

Saken ble behandlet i Tariffrådet 25.11.93, og muntlig prosedyre ble fremført av Hans 0. Felix, NEKF og Per Torstensen, NELFO.
Saken har før Tariffrådsbehandlingen blitt behandlet i møte på bedriften og i møter mellom NELFO og NEKF, uten at man har kommet til enighet.
Uenigheten ved bedriften fremkommer i protokoll datert 21.04.93.
BEDRIFTENS SYN:
1. HØYDETILLEGG.
Bedriften kan ikke se at akkordlaget kan kreve høydetillegg etter Akkordtariffens punkt 145.15. Bedriften har stilt til rådighet "Riggbiler" med arbeidsplattform på minst 15 m2, hvor en har kunnet
laste opp paller med lysarmaturer og annet installasjonsutstyr med kranbil. Høyden har ikke vært til hinder for effektiv drift. På bakgrunn av dette kan vi ikke se at akkordlaget er påført tidstap ved
dette arbeidet. Bedriften godkjenner ikke høydetillegget på kr. 30.461,73 netto.
2. STRIPSING.
Vi viser til Akkordtariffens punkt 510.50 hvor det betales kr. 1,44 for enkeltvis festing av kabel pr. m og punkt 510.51 hvor bendsling betales med kr. 0,91 pr. m kabel i bunt. I akkordoppgaven er
benyttet punkt 510.51. På Rennefast er kabelen stripset for hver annen meter og stort sett med 2 kabler under samme strips. Bedriften er villig til å betale f'or stripsing etter punkt 510.50, men kun

for stripsing av hver annen meter. Dette vil si kr. 0,72 pr. m stripset kabel.
Total lengde kabel 48.854 m a' kr. 0,72. Totalt kr. 35.1 74,90 netto.

3. FASTLØNNSTIMER.
Utbetaling av timer lønnet etter fastlønn og timer som skal godskrives med timelønn.
Vi viser til Akkordtariffens punkt 115.25. Da oppgave over dagsedler ikke rettidig er levert saimmen med timesedlene, kan vi ikke utlønne for annet enn kvitterte jobbrekvisisjoner. Alle timer på
dagsedler som ikke er kvittert godkjent blir ikke utlønnet.
Akkordoppgave ble innlevert 02.02.93.
Dagsedler ble først levert 24.03.93.
MONTØRENS SYN
Akkordliste og akkordfordeling ble innlevert til bedriften 09.02.93 pålydende kr. 144,44 pr. time. Samme dag skrev bedriften brev til akkordtaker, hvor de ba om 4 ukers frist i hh.t. Akkt. 115.60.
Dette ble godtatt av akkordtaker. Frist for bedriften for innsigelser på akkordoppsettet utgikk 09.03.93. Før denne tidsfrist har det ikke kommet innvendinger fra bedriften på innlevert akkord.
Den 15.03.93 tok saksbehandler kontakt med akkordtaker for å diskutere reduksjoner.
Den 25.03.93 betalte bedriften ut kr. 126, pr, time, som var en timepris de kunne akseptere.
I forhandlingsmøte 01.04.93 mellom klubb og bedriften, kom det klart frem at bedriften ikke hadde innsigelser mot selve akkordoppsettet, men at den totale økonomien i prosjektet og i bedriften
forøvrig var den avgjørende grunn til at bedriften ikke ville utbetale innlevert akkord.
Dette er ikke første gangen det skjer. Vi hadde de samme problemene vedr. Olsviktunnellen, hvor bedriften nektet å utbetale akkordoppgjøret før den totale økonomien i prosjektet var avklart. Etter
press fra montørklubben ble den utbetalt, se vedlagte brev fra ledelsen. Drastiske nedskjæringer på gruppe bygg/anlegg ble fra ledelsen nevnt som en konsekvens av full utbetaling av akkorden.
Montørklubben krever at restanse utbetales straks. Bedriftsledelsen har ikke overholdt tidsfristen i h.t Akkordtariffens bestemmelser, og har heller ikke kommet med innsigelser på innlevert akkord.
Således må den innleverte akkord anses som godkjent.
NEKF har nedlagt følgende påstand:
PRINSIPALT:
Bedriften pålegges å utbetale akkordoverskudd i h.t. akkordfordeling av 9. februar 1993 (jf. bilag 2).

SUBSIDIÆRT:
1. Akkorden skal tillegges høydetillegg, jr. Akkordtariffens 145.15. Det tilbakeholdte beløp skal utbetales i sin helhet.
2. Stripsing av kabel i bunter skal betales i h.t. Akkordtariffens 510.5 l.l, med 91 øre pr. meter kabel. Det tilbakeholdte beløp skal utbetales i sin helhet.
3. Bedriften har betalingsplikt for arbeid som kommer i tillegg til listeakkord. Dette selv om det ikke foreligger kvittering på alle timene. Det tilbakeholdte beløp utbetales i sin helhet.

Generelt:Det kreves lovlig morarente fra 9. februar 1993 for det tilbakeholdte beløp.
NELFO har nedlagt følgende påstand:
Bedriften blir kun pålagt å utbetale differansen mellom kr. 0,91 pr. m og kr. 0,72 pr. m kabel, ): kr. 0, 19. 48 854 m kabel x kr. 0,19 = kr. 9282,26 netto.
Tariffrådet har ved sin behandling tatt utgangspunkt i NEKFs prinsipale påstand om at bedriften pålegges å utbetale akkordoverskudd i h.t akkordfordeling av 09.02.93, som følge av at bedriften
ikke har overholdt fristen i akkordtariffens Gr. 115.60
Akkordtariffen Gr 115.60 har klare bestemmelser vedrørende avtalt frist om utbetaling av akkordoverskudd og bestemmelser om at lengre frist kan avtales.
Bedrift og akkordtaker har i dette tilfelle blitt enige om 4 ukers frist for utbetaling av akkordoverskudd, med utgangspunkt i innleveringsdato 09.02.93.
Det har ikke vært kontakt mellom bedrift og akkordtaker i den avtalte 4 ukers periode, jfr. NELFOs saksframstilling hvor det fremgår at anleggsleder og akkordtaker hadde første møte 11.02.93.
I dette møte ble dagsedler etterlyst.
Tariffrådet har også vurdert NELFOs saksframstilling hvor de har påpekt at rutiner vedrørende dagsedler kun fungerte i første 8 ukers periode, og at dagsedler for de to siste 8 ukers perioder først
ble innlevert 24.03.93 uten kvittering fra bedriften.
Akkordtariffen Gr 115.25 m/kommentarer har klare bestemmelser vedrørende avtalt frist om spesifikasjon og innlevering av timelister.
Med bakgrunn i at dagsedlene er innlevert for seint og uten kvittering vil NELFO avvise disse timene.
NELFO har også i sin saksframstilling påpekt at høydetillegg ikke kommer til anvendelse som følge av at det er benyttet "riggbiler" påmontert arbeidsplattform, og at det er benyttet kranbil for å
laste opp materiell og utstyr.
Saksforholdet vedrørende bendsling/stripsing er frafalt fra NELFO. Tariffrådet er enig i at fristen i Akkorrdtariffen Gr. 115.60 vedrørende utbetaling av akkordoverskudd ikke er overholdt fra
bedriftens side.

Tariffrådet har ikke vurdert forhold vedrørende høydetillegg.
Tariffrådet er også enig i at fristen i Akkordtariffen Gr. 115.25, timelister, ikke er overholdt fra akkordtakers side med hensyn til de to siste 8 ukers perioder.
Imidlertid fremkommer summen for de spesifiserte timene fra dagsedlene som en totalsum (fast timelønn) i akkorrdfordelingen som ble innlevert av akkordtaker 09.02.93.
Tariffrådet er enig i at bedriften burde reagert på totalsummen (fast timelønn) innen utbetalingsfristens utløp, og etterlyst dagsedlene.
Tariffrådet har vurdert omfanget og fordelingen av antall timer som fremkommer i "timespesifikasjon" fra akkordlaget. Det er relativt små avvik fra den perioden hvor det foreligger kvitterte
dagsedler og de periodene hvor dagsedlene ikke er kvittert.
Tariffrådet er enig i at det er liten sannsynlighet for at det ikke skulle foremkomme timer med fast timelønn (dagsedler) i de to siste periodene, og er også enig i at bedriften burde reagert innen
utbetalingsfristens utløp.
Som følge av ovennevnte er Tariffrådet ikke enig i NELFO's påstand om at ukvitterte og for seint innleverte dagsedler medfører at disse ikke skal honoreres.
SLUTNING
Bedriften pålegges å utbetale akkordoverskudd i henhold til akkordfordelingen av 9. februar 1993.
Påstand reist av NEKF om at det beregnes morarenter er ikke tatt opp til behandling, da dette ikke inngår i tariffrådets oppgaver (jf. akkordtariffen Gr 135.10).

Oslo, 07.12.93

◄Høvik Elektriske (30.04.1982)

YIT Builing Systems (24.01.2008) ►

