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Vedrørende regler for uravstemning og stemmeseddel
vises det til informasjon bakerst i heftet.

Forhandlingsresultatet 2016
Kjære medlem
Du mottar nå resultatet av årets tarifforhandling. Etter å ha forhandlet med Nelfo 25. til 29. april kom
partene til enighet. Etter at resultatet fra frontfaget forelå besluttet forhandlingsutvalget at det ikke var
hensiktsmessig å fremme krav til tjenestepensjon. Dermed var det de andre vedtakene fra
Landstariffkonferansen som lå til grunn for forhandlingene.
Det var forhandlingsutvalget sin forståelse av de prioriterte kravene fra LTK at en heving av §3A
satsen fra områder utenfor allmenngjøringen av LOK til å bli omfattet av allmenngjøring som var
prioritert i forhold til sosial dumping. Dette oppnådde vi ved å flytte 1% fra alle §3C satsene til §3A.
Videre har vi oppnådd å få innfridd flere krav som vi har hatt med oss i mange år som 100% overtid
hele lørdagen og at pålagt opplæring i f.eks FEK og tekniske forskrifter og normer skal foregå på
dagtid eller betales med overtidstillegg.
Kravene til §9 og offshore som var vanskelige ikke minst på grunn av den vanskelige
markedssituasjonen innen oljerelatert virksomhet.
Som følge av at noen bedrifter hadde valgt å si opp sine §3E avtaler var vi tvunget til å ta denne
situasjonen opp i forhandlingene. Vi er svært fornøyd med at vi nå er sikret at vilkårene i de oppsagte
avtalene er gyldige fram til det er inngått avtale om en ny §3E avtale. Dette tror vi er veldig bra for
mange.
Forhandlingsresultatet er anbefalt av forhandlingsutvalget, en stemte imot.
Nå må sikre at vi får en god oppslutning om resultatet. Vi ber alle tillitsvalgte både i
fagforeninger/distrikter og klubber om å sørge for god informasjon om resultatet og god oppslutningom
uravstemmingen som har frist til forbundet 2 juni kl.14.
Vi skal denne gangen også gjennomføre uravstemmingen elektronisk i størst mulig grad og håper at
tillitsvalgte på alle nivåer bidrar til at dette vil fungere. Her viser vi til særskilt informasjon.
Kommentarer til enkelte punkter:
§3A satsen for fagarbeidere økes med kr.5,32 til kr.207,29
§3A satsen for arbeidstakere uten fagbrev er økt med kr.6 til 180,35
Beregningsgrunnlag offshorelønn
Ny sats for beregning av lønn for fagarbeidere offshore blir kr. 204,56. Det betyr at
beregningsgrunnlaget økes med samme kronebeløp som satsen for fagarbeidere.
Lærlinglønn
Beregningsgrunnlaget for lønn til lærlinger reguleres med samme kronetillegg som satsen for
fagarbeidere i §3A i denne tariffperioden.
Fagarbeidertillegg § 3C
Da vi benyttet verdier fra §3C til å heve §3A satsene er satsene i §3C redusert med 1% på alle trinn.
Verdien av dette ble beregnet til kr.1,78.
§4A Akkordtariffen for land.
Ny multiplikator blir: 2,198
I tillegg har fått på plass noen endringer i akkordprisene.
I tillegg til dette er det en rekke mindre endringer i overenskomsten. Disse finner du i den
vedlagte protokollen.
Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom det framforhandlede resultatet før du avgjør hva du skal
stemme. Det er svært viktig at vi får en høy deltakelse. Bruk din stemmerett !

Forhandlingsresultatet anbefales av forhandlingsutvalget.

PROTOKOLL
År 2016, 25. - 29. april ble det avholdt forhandlinger mellom El og IT Forbundet og Nelfo
om revisjon av Landsoverenskomsten for elektrofagene.
Til stede fra Nelfo

Til stede fra EL og IT Forbundet
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§ 1 Overenskomstens omfang og varighet
Varigheten settes til: Fra 1. mai 2016 til 30. april 2018 og videre ett år av gangen dersom den
ikke av en av partene sies opp med 2 – to – måneders varsel.
§ 2 Ansettelsesvilkår
Felles brev sendes LO/NHO om adgangen til rullerende permittering innen 30.05.16.
§ 3 Lønnsbestemmelser
§ 3A Fastlønn
Ny sats fagarbeider økes med kr. 5,32
Ny sats beregningsgrunnlag fagarbeider offshore økes med kr. 5,32

Ny sats arbeidstaker uten fagbrev økes med 6,Lærlingskala
Beregningsgrunnlag lærlinger gis samme kronetillegg som fagarbeideren, kr. 5,32.
§3C Fagarbeidertillegg
Samtlige trinn i 3C reduseres med 1 %.
Tillegg til tekst i LOK § 3 E punkt 2:
Når en 3E-avtale etter oppsigelse bortfaller ved overenskomstens utløp er partene enige om at
alle særavtalens lønnsbetingelser videreføres administrativt inntil ny særavtale er inngått iht. §
3E, nr. 2 kulepunkt 4.
Partene kan når som helst anmode organisasjonene (EL og IT Forbundet og Nelfo) om bistand
i forhandlingene.
§ 4A Akkord
Multiplikator økes tilsvarende økningen i § 3A for fagarbeider.
§ 4C Produktivitetsavtale for virksomhet onshore
Beregningsgrunnlag i § 4C økes tilsvarende økningen i § 3A for fagarbeider.
§ 4D Produktivitetsavtale for skipsinstallasjon
Beregningsgrunnlag i § 4D økes tilsvarende økningen i § 3A for fagarbeider.
Mandat i § 4C og § 4D-utvalg:
Det nedsettes et partssammensatt utvalg for å se på produktivitetsavtalen for skipsinstallasjon.
Det vurderes behov for endring av eksisterende eller ny produktivitetssystem.
§ 5 Kompetanseutvikling
Ny tekst i § 5.3 avsnitt 3 siste del endres til: All opplæring den ansatte pålegges å
gjennomføre knyttet til forskrifter om sikkerhet i elektriske anlegg (FSE) og opplæring i
tekniske forskrifter med tilhørende normer, skal i sin helhet gjennomføres i ordinær
arbeidstid.
Slik opplæring betales iht. §§ 3A, 3C, og 3E.
§ 8 Overtid og skiftarbeid
B. Overtidstillegg.
Pkt.2 siste setning endres til: I de tilfeller arbeidstidsordningen på den enkelte bedrift hjemler
fri hver lørdag skal arbeid på lørdager betales med 100 % overtidstillegg.
§ 8 Overtid og skiftarbeid
C. Spisepause
Satsen for matpenger endres til kr. 82,50.

§ 9 Arbeid utenfor bedriften
LOK § 9 E, ny tekst/nytt punkt 6: ”Dersom man kommer for sent til anlegget eller må reise
tidligere fra anlegget etter å ha fulgt bedriftens reiseopplegg, skal denne tiden ikke jobbes inn,
men betales med avtalt lønn for anlegget.”
§ 9E Reiser til og fra anlegg
Det nedsettes et partssammensatt utvalg i tariffperioden for å utrede konsekvensene av endret
hjemreisefrekvens.
§ 12 Godtgjøring for helligdager og 1. og 17. mai
Bestemmelsen pkt. III endres til:
Godtgjøringen betales også når helligdager og 1. og 17. mai faller innenfor tidsrom hvor
arbeidstakeren har ferie eller er permittert på grunn av driftsstans.
Nytt punkt 2:
Dersom en arbeidstaker med minst 5 års sammenhengende ansettelse i bedriften blir oppsagt
uten at det skyldes eget forhold og oppsigelsesfristen utløper siste virkedag i april eller
desember måned, skal arbeidsgiveren betale ham godtgjøring for henholdsvis 1. mai og 1.
januar.
§ 15 Reguleringsbestemmelse for 2. avtaleår
Pkt.1. Endres til:
1. Reguleringsbestemmelse NHO – LO
Før utløpet av første avtaleår skal det opptas forhandlinger mellom NHO og LO, eller det
organ LO bemyndiger, om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. Partene er enige om at
forhandlingene skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjonen på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår samt pris- og lønnsutviklingen i 1. avtaleår.
Endringene i tariffavtalene for 2. avtaleår tas stilling til i LOs representantskap, eller det organ
LO bemyndiger, og NHOs representantskap. Hvis partene ikke blir enige, kan den
organisasjon som har fremsatt krav innen 14-fjorten-dager etter forhandlingenes avslutning, si
opp den enkelte tariffavtale med 14-fjorten-dagers varsel (dog ikke med utløp før 1. april
2017).
Offshoreavtalen
Ny innledning til offshoreavtalen punkt 3.8
3.8 Beregning av friperiode
Ved benyttelse av arbeidsplan 14-28 iht. punkt 3.2.4 og 3.2.5 gjelder følgende bestemmelser.
Punkt 3.8.1. endres til
Hvor ferie er innkalkulert i arbeidsplan multipliseres hver arbeidet offshoredag med en faktor
på 2,0.
Det forutsettes at ved bruk av overnevnte faktor forbrukes 3 feriedager for hver
avspaseringsperiode, inntil all ferie er forbrukt. (Ferieforbruk fremkommer slik: 25 dager ferie
pr år; 8,69 turer på år = 2,876 dager ferieforbruk pr tur.)
Offshoreavtalen punkt 3.8.2. endres til
Hvor ferie ikke er innkalkulert i arbeidsplan multipliseres hver arbeidet offshoredag med en
faktor på 1,7.

Endringer akkordtariffen 2016
Ny pos. 555.15
Komfyrvakt inkl. føler

56,94

Ny pos. 610.12
Tetting med tape rundt kassetter for downlight hvor fuktsperre brytes

11,-

Endringer pos 615
615

Lysarmatur

05

Prisene gjelder armaturer (lysrør-, kompaktlysrør- og LED- armaturer) ferdig festet
med inntil 6 fester, tilkobling t.o.m. 2,5 mm2 evt. jord, videregående kobling og
rengjøring av kabel. Nødvendig demontering ved montasje og oppsetting av
festebraketter og pyntelister
Tilkobling av styrestrøm betales etter pos. 360.
I prisene ligger:
- Påsetting av plast eller gitterskjerm o.l.
- Påsetting av reflektorglass
- Innsetting av rør inntil 1800 mm
- Festing av løse holdere og innsetting av nipple
- Rekkebelysning
- Gjenging i jern
- Påsetting av pendelstang eller lenke inntil 1500 mm
- Kapp av pendel
- Armaturer med flere enn 2 pendler
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Armatur i himling 30x60 cm og 30x120 cm, armatur med diameter
t.o.m 60 cm eller armatur som er nedhengt eller utenpåliggende
inntil 165 cm lengde.

46,21

Tillegg for vanntett armaturer (IP54 eller høyere) og
eksplosjonsvernet armatur i pos 615.10

13,66

Ved oppsetting av armaturer etter pos. 10 hvor armatur er levert
ferdig levert med ledning og støpsel, eller armatur for tilkobling til
pluggbare kablingssystem reduseres prisenheten til

29,64

Armatur i himling inntil 60x60 cm og 60x120 cm, armatur med
diameter over 60 cm eller armatur som er nedhengt eller
utenpåliggende over 165 cm lengde.

79,00

Tillegg for vanntett armaturer (IP54 eller høyere) og
eksplosjonsvernet armatur i pos 615.10

22,13

35

Ved oppsetting av armatur etter pos. 25 hvor armatur er levert ferdig
levert med ledning og støpsel, eller armatur for tilkobling til
pluggbare kablingssystem reduseres prisenheten til

53,37

40

Utgår

45

Utgår

645

Varmekabler

05

Prisene gjelder for armert eller uarmert varmekabel.
Prisene er inkl. rengjøring og kobling av kabel. Prisene forutsetter
at anlegget er planlagt og at det foreligger tegninger og
beskrivelser. For bad og toalett må det foreligge skisse.
Hvis det forlanges kontroll, isolasjonsmåling og tilsyn under
støping/pålegging av dekke, avtales pris. I prisen ligger:
- Utmåling av kabel fra bunt eller trammel
- Montasje av festelister
- Utlegging og feste av kabel til festelister
- Festing av kabel med bendsletråd, tape o.l.
- Isolasjonsmåling før og etter pålegging av dekke
- Påsetting av lokk
- Dokumentasjon som bilder, utfylling av skjemaer, målinger
Varmekabel (ferdigmont.) for direkte innstøping t.o.m. 2 leder inntil
15 m

64,96

Varmekabel (ferdigmont.) for direkte innstøping t.o.m. 2 leder inntil
30 m

99,53

Montering av varmekabel levert på nett pr. m2
(gjelder fra 1.1.2013)

34,23

Varmekabel t.o.m. 2 leder pr. m

4,75
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Redaksjonelle endringer i LOK
1. Stikkordsregister og innholdsfortegnelse må rettes opp i henhold til endringer som
allerede er eller blir utført.
2. Ansettelsesbevis i § 2 erstattes med Arbeidsavtale, siden den betegnelsen er brukt i
lovverket.
3. § 3A – Lærlingeskala: Ta bort siste setning: Vedrørende TAF-lærlinger se § 6 pkt. 3.
Denne setningen henviser til ingenting i § 6, men er omtalt som eget avsnitt i § 3A.
4. § 10B – merknad tas bort da den er med i innledning til hele paragrafen.
5. § 10D - Det henvises i § 10 D til LOK § 10 C, pkt. 3. Her strykes pkt. 3 i teksten slik at
henvisningen går til § 10 C – Arbeid i høyder.
For øvrig går partene i fellesskap igjennom avtalene før trykking med sikte på å rette opp feil.

Kompensasjon «Hotbed»
Offshoreavtalen pkt.4.7.4 rettes opp i henhold til protokoll mellom LO og NHO datert 4. april
2016.
Satsen endres til kr. 818 pr. døgn med virkning fra 1. april 2016.

Oslo, 29. april 2016
EL og IT Forbundet

Jan Olav Andersen

Nelfo

Ove Guttormsen

AVSTEMNINGSREGLER
Avstemningen skal være hemmelig. Medlemmet skriver sitt svar på den tilsendte stemmeseddelen som følger
vedlagt.
Den som stemmer for forslaget skriver JA.
Den som mener forslaget ikke kan godtas skriver NEI.
Bare rene stemmesedler med JA eller NEI blir godkjent.
Hele stemmeseddelen legges i den minste konvolutten, som klebes igjen. Denne konvolutten legges i en større
konvolutt som medlemmet skriver navn på distrikt/fagforening, person- nummer og sitt navn på.
Konvolutten med innhold leveres til foreningens styre eller tillitsvalgte foreningen har på de respektive
arbeidsplasser.
Foreningens styre, eller andre tillitsvalgte som er valgt/oppnevnt til å forestå opptellingen, avmerker navnet på
de innkomne konvolutter for kontroll, slik at ingen kan stemme mer enn en gang.
Før konvoluttene som stemmeseddelen ligger i åpnes, skal konvoluttene påført navn være lagt til side eller
makulert.
Vi ber om at alle stemmeberettigede medlemmer avgir stemme.
Kontingenten må være à jour.
EL & IT Forbundet

Klippes fra
#############################################################

STEMMESEDDEL
TARIFFREVISJONEN 2016

Landsoverenskomsten for Elektrofagene
Norsk Teknologi – EL & IT Forbundet
Svarfrist til forbundet er 2. juni Kl.14
Svarfrist til klubb og fagforening settes lokalt, slik at disse er i stand til å overholde
forbundets frist.
De som stemmer for forslaget svarer
JA
De som forkaster forslaget svarer
NEI
(Her skrives JA eller NEI)

