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Bredbånd:
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Ny produktivitetsavtale
Det er oppnådd enighet om ny produktivitetsavtale for NTE
elektro.
Den nye avtalen er svært lik gammel avtale.
Servicetillegg.
Servicetillegget beholdes uendret. Det er en forutsetning for å få utbetalt
servicetillegg at timer er utfakturert til kunde og at timelister er levert i rett tid.
Akkord for installasjonsvirksomheten.
Akkord skal benyttes på anlegg som har en varighet over 24 timer og som
bedriften har gitt fast pris på. Montørene bestemmer selv om de vil benytte
listeakkord eller prosjektbonus.
Akkord for nettvirksomheten.
Prosjektbonus skal benyttes på anlegg som har en varighet over 24 timer og
som bedriften har gitt fast pris på.
Avlønning prosjektbonus.
Montøren avlønnes med garantilønn inntil kalkulert dekningsgrad. Resultat
over dekningsgrad deles 60/40 mellom bedrift og montør. Dersom prosjektet
oppnår en dekningsgrad på 30 % eller mer, skal overskudd deles 60/40
mellom bedrift og montør uavhengig av om kalkulert dekningsgrad er nådd.
Garantilønn.
Garantilønn ved bruk av listeakkord er grunnlønn pluss fagarbeidertillegg og
eventuelt bastillegg. Ved prosjektbonus er garantilønn lik grunnlønn pluss
fagarbeidertillegg og eventuelt bastillegg og 75 % av servicetillegget.
Mobilitet.
Ved akkordarbeid skal montørene reise til og fra arbeidsstedet med inntil 20
minutter hver vei på egen tid.
Opplæring i avtalen.
EL & IT vil kalle inn til en samling hvor avtalen vil bli nærmere gjennomgått.
Husk.
Avtale om akkord MÅ inngås før arbeidet igangsettes. Uten slik avtale
utbetales kun grunnlønn.

God sommer

Besøk vår web-side:
http://home.no/nteklubb

Kommentarer Glimt: svein.welde@nte.no
Kommentarer web: knut.sjoeli@nte.no

