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Ureint spill fra administrasjonen i NTE!
I forbindelse med overgangen fra KS Bedrift til NHO (Energi Norge og Nelfo) ble
det gjennomført forhandlinger på tillitsvalgtavtale, og nedenfor kan dere se en
oppsummering av prosessen.
Den 27. oktober 2014 ble det avholdt forhandlingsmøte på
tillitsvalgtorganisering i NTE Konsernet. Partene ble enige i at det var behøvelig
med opprettelse av konserntillitsvalgtorganisering. Det ble av administrasjonen
utarbeidet forslag til protokoll datert 09.09.2014, som ble sendt på høring til
tillitsvalgte i alle arbeidstakerorganisasjonene i konsernet pr. mail den 10.
november. Denne ble kommentert av EL & IT på følgende tekst:
«Bedriften gir organisasjonene anledning til å opprette en sentral ressurs
regulert etter HA del B § 16-3 konserntillitsvalgt for en midlertidig periode»
EL & IT aksepterte ikke at ordningen skulle være midlertidig.
Ny og endret protokoll datert 27.10.2014, ble sendt på høring på e-post til
tillitsvalgte den 12. november hvor vår avvisning av midlertidig ordning ble
imøtekommet. Vi hadde ingen øvrige innvendinger på protokollen.
Protokollen ble signert og fred og fordragelighet senket seg i partsforholdet.
Men dette må kunne betegnes som en skjør og midlertidig tilstand. Etter et par
taktiske grep og finurlige tiltak ble klubben presentert for en annen virkelighet
enn den som vi hadde grunn til å tro vi befant oss i. Den endelige protokollen
var blitt endret etter høringen, uten at dette kom frem på noen som helst
måte. Vi hadde ingen grunn til å tro at protokollen vi ble forelagt til signering,
inneholdt annen tekst enn den som ble sendt de tillitsvalgte til høring, og noen
endring var heller ikke varslet i fra bedriften.
Administrasjonen har benyttet sine endringer i protokollen til å fjerne Klubbens
valgte Konserntillitsvalgt fra hans verv.
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Klubben ba konsernsjefen om forklaring og etter purring fikk vi til svar at
protokoller endres hele tiden inntil den er signert!!
Tillit?!!
Klubben kan ikke annet enn å oppfatte dette som uredelig fra
administrasjonens side og tar sterkt avstand fra slike metoder for å bevisst
drive fagforeningsknusing. Vi mener det strir med NTE`s kjerneverdier å ta i
bruk uredelige midler for å fronte igjennom sin strategi. Tilliten til
administrasjonen har fått en alvorlig knekk da vi avdekket dette forholdet.
Klubben har informert forbundet om saken og de vil forfølge saken.
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