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Om trykking av ny Landsoverenskomst for elektrofag 
Vi har startet prosessen med å få trykket ny overenskomst og en enige med Norsk Teknologi om 
endringene i overenskomsten. Når vi allikevel ikke kommer videre i dette arbeidet skyldes 
ferieavvikling. Vi vil fortsette arbeidet så raskt som mulig. 
 

Nye bestemmelser hvor avlønning skal beregnes etter 
en prosentsats 
I den nye Landsoverenskomsten for elektrofag 2010 – 2012 er noen bestemmelser der lønn skal 
beregnes med et prosentmessig tillegg til lønn endret. Prosenttilleggene er redusert for å gi 
tilnærmet samme tillegg som før oppgjøret, når det ikke tas hensyn til at kr.12 er flyttet fra §3 E til  
§3 A. De nye prosentsatsene er: 
 
§3C Fagarbeidertillegg 
Fagarbeidere betales et %-tillegg til §3A etter følgende skala: 
2 år, 3,5% 5 år, 4,1% 8 år, 4,6% 11 år, 5,2% 
 
§3E pkt.4 Inshoretillegg 
4,7% av §3 A 
 
§3 G Bastillegg 
Minst 5,6% i tillegg til §3A. 
 
§8 E Skiftordninger 
Pkt.2 Ulempetillegget skal være 17% for andre skift 
Pkt.4 Ulempetillegget skal være 17% for andre skift, tredje skift 27,3%. 
Pkt.6 Ulempetillegget skal være 17% for andre skift, tredjeskift 27,3 %. På lørdager etter kl.13.00 og 
søn og helligdager skal ulempetillegget være 68,1%. 
 
§9 A Pkt.2 Utenlandstillegg 
Utenfor Skandinavia men innenfor Europa 4,7% i tillegg til §9 G. 
Utenfor Europa 18,6% i tillegg til §9 G. 
 
§9 G Utenbystillegg 
Et tillegg på 14% til timelønnen (timelønn iht. §3A). 
 
§10 Spesielle arbeidsforhold 
Generelt skal arbeidstakere uten fagbrev og lærlinger gis samme tillegg som fagarbeidere (i kr.). 
 

A. Smussig arbeid 
Smusstillegg 1 minimum 3,7% av §3A for fagarbeider. 
Smusstillegg 2 minimum 7,4% av §3A for fagarbeider. 
 

B. Reparasjon og anleggsarbeid på skip 
1. Det betales 9,5%  i tillegg til §3A  
2. Det betales 12,9% i  tillegg til §3A. 
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C. Arbeid i høyder 

For arbeid fra lift, mobilkran og traverskran skal det betales 5,5% tillegg til §3A lønn for 
høyder fra 7 – 12 meter og 9,5% for høyder mellom 12 – 30 meter. 
 

Endringene er gjort gjeldene fra 1.mai 2010. 
 

Nye satser §3 I Retningslinjer samt godtgjørelse for 
bruk av eget transportmiddel 
Pkt.2 Bilgodtgjørelse betales med kr.3,65 pr.km (Tromsø kr.3,70). 
Pkt.3 Tillegg for passasjerer kr.0,90 pr.km for hver passasjer. 
Pkt.4 Godtgjørelse for over 9000 km. Overstigende betales med kr.3 pr. km (Tromsø kr.3,05) 
 

Hvordan skal klubber/bedrifter forholde seg til 
endringene i §3A og §3E. 
Som kjent er kr.12 flyttet fra §3E til §3A i årets tariffoppgjør. Dette innebærer at alle §3 E avtaler må 
revideres. Dette gjøres ved at tillegg i alle §3E avtaler etter §3E pkt.2 skal reduseres med kr.12. 
Deretter kan avtalene revideres. 
Et enkelt eksempel: 
En bedrift hadde før oppgjøret denne avtalen: 
§3A  Kr.159,14 
Bedriftstillegg  Kr. 15 
§3E lønn Kr.174.14 
 
Denne avtalen skal nå være(før revidering): 
§3A  Kr.172,64 
Bedriftstillegg Kr.3 
§3E lønn Kr. 175,64 (tar høyde for generelt tillegg på kr.1,50) 
 

Om akkord/produktivitetsavtaler etter §4B 
Der man har inngått avtaler om faste forskudd skal disse kun øke med kr.1,50 som følge av 
tariffoppgjøret. 
 
Når det gjelder akkordtariffen er det noen flere forhold som må ivaretas. 
Satsene for fast timelønn i akkord (§4 A pkt.3) og reisetid (§3H pkt.3) samt dagtid timer, skal betales 
med de nye §3A satsene fra 1.mai.  
Dette kan innebære at det blir litt mer plundrete å foreta akkordberegning for akkorder som startet 
før 1.mai og avsluttes etter. Det må da tas høyde for at timer som skal betales med §3A lønn skal 
bruke de nye satsene. En måte å gjøre dette på kan være å gjøre beregningene av timer lønnet med 
§3A lønn manuelt. Ellers skal jo uansett akkorden deles i forhold til det som er produsert henholdsvis 
før og etter 1.mai, da multiplikatorene er endret.  
 

 
 


