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I forbindelse med tariffoppgjøret 2012 vil Norsk Teknologi fremme følgende krav overfor 

EL & IT Forbundet knyttet til Landsoverenskomsten for elektrofagene med tilhørende 

avtaler 

 

LØNNSBESTEMMELSER  

                                                                                                                

Nytt pkt under § 3 A Fastlønn 

Krav nr 1:                                                                                                                                                  

Unge arbeidstakere: 

Ungdom som ansettes midlertidig for arbeidserfaring betales med; 

Under 18 år             50 % av § 3 A                                                                                                                                 

Over   18 år             60 % av § 3 A 

 

Beregningsgrunnlag for lærlingeskala LOK § 3 A: 

Krav nr 2:                                                                                                                                         

Lærlingeskalaen rettes opp i forhold til andre områder og prinsippene som ble lagt til grunn i 

Reform -94. 

                                                                                                                 

Bedriftsinterne tillegg- LOK  § 3 E 

Krav nr 3:                                                                                                                                            

LOK § 3 E nr 2, andre avsnitt, tredje kulepunkt utgår. 

 

LOK § 4 B Bedriftsavtale for produktivitetslønn                                                                                 

 

Krav nr 4:                                                                                                                                          
Punkt 1 og 2 utgår og teksten endres til: 

 

Det kan på det enkelte oppdrag inngås avtale mellom arbeidstaker og arbeidsleder/ 

saksbehandler om bruk av et alternativt produktivitetslønnssystem. De tillitsvalgte skal orienteres 

om alle inngåtte avtaler. 

 
 

ARBEIDSTID                                                                                                                                          

Mønstring                                                                                                                                     

Krav nr 5                                                                                                                                                    

LOK § 3 H nr 2 endres til:                                                                                                                                         

Mønstring kan skje direkte på arbeidsstedet til fastsatt arbeidstid ved reiser inntil 30 km hver vei 

ved bruk av bil, eller 30 minutter ved bruk av offentlig transportmiddel. 
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Ordinær arbeidstid  

Krav nr 6     
                                                                                                                                                                     

LOK § 7 nr 1, andre setning endres til: 

Den daglige arbeidstiden legges i tiden mellom kl. 06.00 til kl. 18.00 de første 5 virkedager i 

uken, og lørdag i tiden kl. 07.00 til kl. 13.30. 

 

Forskjøvet arbeidstid 

Krav nr 7  

Nåværende ordlyd i LOK § 7 nr 5 utgår og erstattes med følgende:    

 

Det kan på den enkelte bedrift avtales forskjøvet arbeidstid. 

 

                                                                                                                                      

a)  Der partene lokalt er enige om det, kan det som en forsøksordning iverksettes 

bedriftstilpassede ordninger som går ut over overenskomstens bestemmelser for så vidt gjelder 

arbeidstid og godtgjørelser for dette. Slike ordninger skal forelegges forbund og landsforening 

til godkjennelse. 

 

b)  Det er adgang til å gjennomsnittsberegne arbeidstiden etter reglene i arbeidsmiljølovens § 47 

(§ 10-5). Tariffavtalens parter kan bidra til at slike avtaler etableres. 

 

c)  Det kan foreligge individuelle behov for avvikende arbeidstidsordninger, fritidsønsker m.v. 

Slike ordninger avtales med den enkelte eller de tillitsvalgte, for eksempel i form av 

gjennomsnittsberegnet arbeidstid eller timekontoordning. Individuelle avtaler står tilbake for 

avtaler inngått med de tillitsvalgte. 

 

(Punktene a-c er hentet fra bilag 10, Ferie mv) 

 

Overtid og skiftarbeid 

 

Krav nr 8                                                                                                                                      

LOK § 8 A nr 1 endres til: 

Overtidsarbeid er alt arbeid utenfor den ordinære arbeidstid dersom ikke annet er avtalt 

 

 

Rotasjonsordning for arbeidstaker som har nattkvarter i sitt eget hjem 

Krav nr 9                                                                                                                                             

LOK § 9 A nr 1,første avsnitt tilføyes følgende setning: 

Arbeidstaker med nattkvarter i sitt eget hjem kan følge samme arbeidstidsordning som 

arbeidstaker som ikke har nattkvarter i eget hjem, men opparbeider seg ikke rettigheter vedr. 

tilleggene i § 9.  



 4 

 

Arbeid utenfor bedriften                                                                                            

Krav nr 10                                                                                                                                    

LOK § 9 C utgår 

 

Innarbeidings-/rotasjonsordninger 

Krav nr 11                                                                                                                                             

LOK § 9 F nr 1 nytt strekpunkt:                                                                                                                                                                                                                                                                                        

I de tilfeller de lokale parter ikke blir enige om en innarbeidings/rotasjonsordning kan det i løpet 

av 2 uker innarbeides tid for avspasering dog med begrensing på den daglige og ukentlige 

arbeidstid ihht AML § 10 – 5. 

 

Krav nr 12                                                                                                                                          

LOK § 9 F tilføyes et  nytt femte strekpunkt (nåværende femte strekpunkt blir sjette strekpunkt, 

etc. )                                                                                                                                                

Ved rotasjons- og innarbeidstidsordninger som forutsetter at det skal arbeides lørdager og på 

hellig- og høytidsdager, faller behovet for hjemreise og/eller tilpasning av hjemreiser i denne 

forbindelse bort. Ved slike tilfeller betales det reisetid for reiser ved anleggets oppstart og 

avslutning. 

 

Krav nr 13 

LOK § 9 F utvides med likelydende rammeavtale vedrørende arbeidstid som avtalt i 

frontfagoppgjøret.  

 

KORTE VELFERDSPERMISJONER 

Krav nr 14 

LOK § 14 tilføyes en ny setning i første avsnitt med et nytt annet punktum: 

Partene på den enkelte bedrift treffer nærmere avtale om retningslinjer for ordningens 

praktisering. 

 

BRANSJESTATISTIKK    

Krav nr 15                                                                                                                            

LOK  § 16 nr 7 utgår 

 

LOK Generelt 

Krav nr 16 

Det foretas en redaksjonell gjennomgang av LOK 
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Offshoreavtalen (OA) 

 

OA. 3.0 ARBEIDSTID, FRITID, OVERTID ETC. 

Krav nr 17                                                                                                                                   

Endring av tekst:                                                                                                                                  

3.2.4  Dersom spesielle forhold ikke tilsier annet er normalrotasjonen 14/21 og 14/28. Andre 

rotasjonsordninger medfører ikke noen ekstra kompensasjon utover det som fremgår av pkt. 3.9. 

OA. 4.3. VENTETID OFFSHORE 

Krav nr 18                                                                                                                                           

Endring av tekst:                                                                                                                          

4.3.1. Når værforhold eller andre uforutsette hendelser forsinker skiftbytte, betales lønn for hele 

tiden dvs 24 timer pr. døgn beregnet fra en time etter skiftbytte skulle ha funnet sted. 

Krav nr 19                                                                                                                                 

Endring av tekst:                                                                                                                                    

4.3.4. Ventetid offshore i forbindelse med oppstart av 1. nattskift vises til pkt. 13.7. 

OA. 6.0 KURS 

6.2 Pålagte kurs i friperioden 

Krav nr 20                                                                                                                                

Tilføyelse til teksten:                                                                                                                         

Kurs kan ved 14 dagers varsel legges inn i arbeidsplan. Ved manglende tid kan medgått tid til 

gjennomføring av kurs legges inn i årsverket. 

OA. 13.5 OVERTIDSBETALING  

Krav nr 21 

Tillegg til tekst: Ved overtidsarbeid betales det ikke kompensasjon for arbeidstidsforkortelse. 

 

Det tas forbehold om å kunne endre eller fremme ytterligere krav på et senere tidspunkt 

 

Vennlig hilsen 

Norsk Teknologi 

 

 

Adm. dir. 


