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EL & IT Forbundet fremmer nedenfor nevnte krav for avtaleperioden 1. mai 2012 –  

30. april 2014 for Landsoverenskomsten for elektrofagene med tilhørende avtaler.  

EL & IT Forbundet forbeholder seg retten til å trekke, endre eller komme med nye krav 

under forhandlingene. 

GENERELT TILLEGG 

Det kreves et generelt tillegg som gir økt kjøpekraft for alle som er omfattet av 

overenskomsten. Tilleggets størrelse vil forbundets forhandlere komme tilbake til på et senere 

tidspunkt av forhandlingene.  

KRAV TIL ENDRINGER I OVERENSKOMSTENS ENKELTE 
PARAGRAFER 

§ 1 Overenskomstens omfang og varighet. 

Varigheten settes til: Fra 1. mai 2012 til 30. april 2014 og videre ett år av gangen dersom den 

ikke av en av partene sies opp med 2 – to – måneders varsel. 

§2 Ansettelsesvilkår 

Fjerde avsnitt endres til: 

Midlertidige ansettelser kan kun foretas når dette er i samsvar med AML § 14-9 og er avtalt 

med tillitsvalgte på forhånd. 

 

Sjette avsnitt endres til: Det skal benyttes rullerende permitteringer om partene på bedriften 

ikke blir enige om noe annet.  

§3A Fastlønn 

Nytt punkt: 

Arbeidstakere med andre fagbrev innen elektrofagene som skal ta et ekstra fagbrev avlønnes 

som fagarbeider. 

§3B Lønn for ledigtid 

Endres til: Når det oppstår ledigtid og arbeidstaker ikke blir beskjeftiget av arbeidsgiver pga. 

manglende oppdrag eller tilrettelegging, skal den medgåtte tid betales med lønn jf. §§3A +3C 

og 3E.  

§3E Fastlønn i den enkelte bedrift 

Pkt.2, nytt kulepunkt: Bedriften fremlegger for de tillitsvalgte lønnsoversikt for alle i 

bedriften som har sin lønn regulert gjennom §3E. 

§4 Produktivitetslønnssystemer 

Forskudd gjeldende for arbeid i henhold til §4 skal avtales mellom partene på bedriften og 

skal minst utgjøre 15% i tillegg til satsene i §3A. 

§4A Akkordtariffen for land 

Pkt.2 endres til: Alle oppgaver av administrativ art, tilrettelegging, arbeid med tegninger og 

materiallister samt opprydding av eget avfall og transport av materiell, er innkalkulert i 

akkordprisene innenfor arbeidsplassen (anleggsområdet og bedriften). Oppgaver som foregår 

utenfor arbeidsplassen skal det avtales betaling for. 

 



Nytt avsnitt: 

Før arbeidet påbegynnes plikter bedriften å sørge for planlegging av arbeidet og under 

arbeidets gang påhviler det arbeidsgiveren og sørge for at montasjeunderlag i form av 

tegninger og skjemaer samt oppgave over materiell og utstyr med typebetegnelser tilstilles 

akkordtaker.  

Bedriftens oppgaver i forhold til bestemmelsene i akkordtariffens pos.110 er ikke innkalkulert 

i prisene. 

 

Pkt.3. Tillegges følgende punkter: 

- Arbeid med kvalitetssikring ihht. bedriftens internkontroll rutiner. 

- Kontinuitetsmåling av beskyttelsesleder. 

- Arbeid med dokumentasjon ovenfor kunde. 

- Jordfeilbryter test og kortslutningsstrøm målinger. 

 

Pkt.4. Endres til: Montørleder utpekes av bedriften, akkordtaker av 

arbeidstakerne/tillitsvalgte. 

 

§5 Kompetanseutvikling 

Pkt.3, siste avsnitt endres til: Etterutdanning knyttet til forskrifter om sikkerhet i elektriske 

anlegg (FSE) og opplæring i forskrifter for installasjoner i elektriske anlegg med tilhørende 

normer (f.eks NEK 400) er den enkelte ansatte forpliktet til å gjennomføre. Slike kurs skal 

avholdes på dagtid og betales i henhold til §§ 3A, 3C og 3E. 

( i tillegg settes det inn et linjeskift som tilsier at siste setning, i dagens avtale, blir eget 

avsnitt) 

§7 Arbeidstid 

Pkt. 1 Setning om betaling Jul og nyttårsaften endres til:  

Juleaften og Nyttårsaften er fridager med betaling for 7,5 timer etter §3E. 

§8 Overtid og skiftarbeid  

C. Spisepause 

Pkt.2 Matpenger. Satsen for matpenger økes. 

 

G. Vaktordninger endres til: Dersom det skal etableres vaktordninger ved en bedrift, skal 

bedriften og de tillitsvalgte forhandler frem en vaktavtale. Fra forhandlingene settes det opp 

en protokoll som skal inneholde vilkår for avtalen.  

Avtalen skal være frivillig slik at den enkelte kan reservere seg fra å delta. Vaktbelastningen 

bør være minst mulig for den enkelte. Ved ukevakt bør tre eller flere delta i ordningen. 

Vakthavende skal ha minimum 11 timers hvile etter siste utrykning. 

Dersom hviletiden strekker seg inn i den ordinære arbeidstiden, kompenseres disse timene 

ihht. §8.A pkt.6. Vaktordningen gjennomføres som døgn- eller ukevakt. 

 

Avtalene skal minimum omhandle 

- Definisjon av vaktperiode 

- Avspaseringsregler 

- Lønnskompensasjon for vakt og utrykning. 

 

 

 



 

 §9 Arbeid utenfor bedriften 

Pkt.E  nr.5. Første setning endres til: 

Det gis en fri hjemreise etter 1 ukes tilstedeværelse på anlegget, forutsatt at det blir igjen 

minst 1 ukes arbeid på anlegget. 

 

Pkt.F. Nytt strekpunkt: Spisepause(r) kan avtales til å inngå i arbeidstiden. 

 

Pkt.F. Femte strekpunkt endres til: 

Reiseutgiftene betales mellom anleggsstedet og hjemstedet. Reisetid skal betales og kan 

avtales benyttet som en del av arbeidsplanen. 

 

Pkt.F Nytt strekpunkt: 

Reise til/fra anlegg kun skal foregå på de 5 første ukedagene (mandag - fredag). 

 

Pkt.K Diettsatser. 

Reisediett endres til statens satser. 

§14 Korte velferdspermisjoner 

Teksten i innledningen(i første setning) i §14 . Korte velferdspermisjoner endres til: 

Det skal i den enkelte bedrift inngås avtaler om korte velferdspermisjoner. 

 

Pkt. 2 endres til: 

Permisjon for undersøkelse, behandling og kontroll av tannlege og lege samt behandling av 

fysioterapeut, kiropraktor eller manuell terapeut.  

Bestemmelsen gjelder også svangerskapskontroll og fars deltakelse under slike. 

 

Pkt.8 endres til: 

Permisjon for å følge barn første gang det begynner i barnehave og første gang det begynner 

på skolen.  

Det gis permisjon for å følge barn til lege, tannlege, BUP og PPT. 

 

§16 Protokolltilførsler til overenskomsten 

Pkt.2 Endres til:  

Forskrifter. 

Bedriften stiller til rådighet aktuelle lover og regelverk som for eksempel forskrifter og 

normer som er nødvendig og som montør i gjennom bedriftenes internkontroll er pålagt å 

følge.  Ved revidering og endringer i disse skal bedriftene gi nødvendig opplæring til de 

ansatte. 

 

Pkt.12. Endres til:  

Bortsetting av arbeid   

Partene er enige om at det er viktig å arbeide for at bransjen blir mest mulig attraktiv og 

seriøs. Der egenbemanningen innen ordinær drift ikke er tilstrekkelig i forhold til bedriftens 

produksjon, skal det drøftes ulike tiltak – herunder muligheten for å øke antallet egne ansatte. 

 

Dersom bemanningsbehovet er av kort varighet og bedriften derfor ønsker å leie inn 

arbeidskraft vises det til §17.  



 

Dersom bedriften ønsker å sette bort deler av arbeidet, skal det på forhånd forhandles med de 

bedriftstillitsvalgte, jf. Hovedavtalens § 9-3. 

Bedriftens ledelse skal på forlangende godtgjøre at underentreprenører har ordnede lønns- og 

arbeidsvilkår. Lønns- og arbeidsvilkår som bedriftstillitsvalgte oppfatter som urimelige i 

forhold til tariffavtalen, kan tas opp til drøfting med bedriften. 

Bedriften skal på anmodning fra tillitsvalgte informere de tillitsvalgte om hvordan det er 

tilrettelagt for at arbeidstakere ansatt hos underleverandører som midlertidig utfører arbeid i 

bedriften har bo- og arbeidsforhold i samsvar med § 9 i. 

Dersom utsetting av arbeid medfører at bedriften, av den grunn, må permittere eller si opp fast 

ansatte arbeidstakere, vil utsettingen av arbeidet kunne stride mot AML § 15-7 og 

Hovedavtalen § 8-1 nr. 1. De tillitsvalgte kan kreve forhandlinger om dette. 

 

Nytt pkt.  

Bedriftene skal innbetale obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for tillitsvalgte i bedriften som 

har permisjon uten lønn for å ivareta verv i EL & IT Forbundet i henhold til Hovedavtalen  

LO – NHO kap.VI. 

§17 Inn – og utleie 

Pkt.4 Endres til:  

Ved arbeid i fastlønn iht. LOK § 3 E i innleiebedrift kan utleiebedrift benytte egne 

fastlønnsavtaler dersom disse er inngått iht. til LOK § 3 E. Om innleiebedriften har høyere 

lønnssatser enn utleiebedriften benyttes disse. For øvrig skal arbeidsvilkårene følge 

anleggsavtale/prosjektavtale. 

 

Merknaden til pkt.4. Utgår. 

 

Nytt pkt. Det forutsettes at det inngås en skriftlig avtale mellom inn og utleiebedriften.  

I denne må det fremkomme at innleid personell skal likebehandles med ansatte i innleiebedrift 

hva ang. lønns- og arbeidsvilkår. Avtalen fremlegges for de tillitsvalgte. 

Dersom betingelsene brytes, kan personell som er utleid stille innleiebedriften økonomisk 

ansvarlig for mellomværende. 

 

Nytt pkt. Ved innleie av elektropersonell skal bedriften dokumentere ovenfor de tillitsvalgte 

de innleides fagstatus og dokumentasjon på gjennomført FSE i løpet av de siste 12 mnd.  

  

Offshoreavtalen 

1. Dersom spesielle forhold ikke tilsier at annet må avtales, skal rotasjonsordningen være 

14-28. 

2. Beregningsgrunnlaget for offshorelønn skal være LOK §3A 


