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Hva er arbeidsgivers ansvar i 
forhold til adm. tid? 
 

LOK § 4 A pkt. 2. Merknad: 

Vedrørende akkordmultiplikator er følgende punkter 
innkalkulert:  

 110-12 Tilrettelegging 

 110-13 Tegninger 

 110-14 Oppgave over materiell og utstyr 

 110-27 Opprydding og fjerning av avfall 

 115-21 Konferanser av administrativ art  

120-10 Transporttillegg 

Overnevnte ble innkalkulert med 15 % i akkordprisene 
under tarifforhandlingene i 2006. Det har i tiden etter ført 
til mang en diskusjon mellom akkordtaker og 
arbeidsgiver. EL og IT forbundet har hele tiden hevdet at 
forutsetningene for å jobbe akkord er de samme som før 
det ble innkalkulert. Arbeidsgivers oppgaver er de 
samme som før det ble innkalkulert.  

EL og IT forbundet vil med dette skrivet fremlegge vår 
oppfatning av hva som er arbeidsgivers ansvar i forhold 
til adm. tid 

110-12 Tilrettelegging 
Bedriften har et ansvar i å planlegge et anlegg. Det går 
på å planlegge og legge til rette for en rasjonell utførelse 
på byggeplassen. 

• Tegninger skal være klare. 
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• Hvilke rutiner som skal følges ved revidering av 
tegninger. 

• Spise- og lagerbrakker må det være tilrettelagt 
for. 

• Hvilke rutiner som skal følges ved 
opp/nedtrapping av bemanning. 

• Hvem har ansvar for det kontraktsmessige 
overfor kunden. 

• Hvem skal ta imot bestilling av tilleggs jobber og 
sørge for at de blir kvittert. 

• Hvem skal delta på byggemøter og 
fremdriftsmøter. 

• Hvem skal bestille materiell og hvordan. 

Alle disse punktene må det være bedriften som har et 
ansvar for å tilrettelegge før jobben starter. 

110-13 Tegninger 
Bedriften har et ansvar i å ha alle nødvendige tegninger 
klare til jobben skal begynne. Man kan sikkert ha flere 
del leveranser av tegninger avhengige av når det er 
bruk for dem på den aktuelle jobben. Det er bedriftens 
ansvar å lage trekkelister hvis det er påkrevd. 

110-14 Oppgave over materiell og utstyr 
Bedriften har et ansvar for å ha lister på hvilke materiell 
som skal benyttes, med typebetegnelse. Flere bedrifter 
forlanger at basen bestiller materiell via pc direkte til 
grossist. Da må varebetegnelsen til den enkelte aktuelle 
grossisten skrives sammen med type materiell. Basen 
må bestille fra forskjellige grossister avhengig av hvor 
de får mest rabatt på det aktuelle materiell. Basen må 
også bruke flere kataloger. Dette må være bedriftens 
ansvar. Bedriften har også ansvar for å måle opp 
hovedkabler osv. 
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110-27 Opprydding og fjerning av avfall 
Bedriften har ansvar for kildesortering. 

115-21 Konferanser av administrativ art  
Bedriften har et ansvar i å overlevere ferdig produkt til 
byggherre/entreprenør. Bedriften har også et ansvar for 
skjemaer som skal fylles ut hvor det skal dokumenteres 
at en kabel er lagt fra punkt A til B og et en kabelbru er 
lagt fra akse A til B osv. Det er bedriftens ansvar å 
foreta kontinuitetsmåling. Det er bedriftens ansvar å 
dokumentere hva som er gjort på anlegget. Det være 
seg hvilke armaturtyper som er brukt, hvilke kabeltyper 
som er brukt, hvilke sikringsutstyr som er brukt osv. FDV 
(forvaltning, drift og vedlikehold) hefte som overleveres 
byggherren er bedriftens ansvar. I FDV skal det også 
være bruksanvisning og papirer på godkjenning av 
utstyr osv. og dette er bedriftens ansvar. Alt som skjer 
utenfor bedrift/anleggs sted er bedriftens ansvar. 

120-10 Transporttillegg 
Bedriften har ansvar for å frakte stor ikke bærbare tavler 
inn på byggeplassen og til der tavlene skal monteres. 
Det samme med kabeltromler som er så tunge og 
uhåndterlige at man må bruke heisekran eller truck for å 
få på plass.  
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Eksempler på 07-avtaler:   
(Forslag til tekst på avtale) 

1. Tillaging av spikerslag for skjult røranlegg eller 
utstyr i himlingsplater. Pos 220.10 

For tillaging av spikerslag til bruk over himlingsplater, 
betales kr……… pr spikerslag. er laget til himlingsplate 
med hull 

(Tips fra tidligere inngåtte avtaler – fra kr 20,- til 24,-) 

2. Transport el-tavler og tilrettelegging for dette 
For transport av el-tavler og tilrettelegging for dette, har 
det medgått følgende tid: xx minutter pr. tavle 

(Tips fra tidligere inngåtte avtaler – betales med fastlønn 
i akkord eller samme som akkorden gir, eller at 
leverandøren av tavlene sørger for inntransporten selv) 

3. Inventartillegg 2 
For arbeid i ”ventilasjonsrommet” xx.etg. rom nr: xx med 
sterkt begrenset arbeidsplass betales et tillegg på…….. 
% tillegg 

(Tips fra tidligere inngåtte avtaler – tillegg på 30%) 
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4. Oppkveiling kabel (del 5) lengde på kabel x 2,5 
På grunn av at det ikke er mulig å legge inn hverken 
svak eller sterkstrøms kabler i ”datasentralen” samtidig 
med trekkingen, må alle kabler kveiles opp på kabelbrua 
på utsiden av ”datasentralen”. For dette arbeidet betales 
alle tamper på over 5 meter med 50% av trekkepris. 
ihht. 505.35. For å legge kabelen inn i tavla/sentralen 
ved en senere anledning, betales montasjeprisen for 
den oppkveilede lengden 

5. Produksjon av merkeskilt 
For produksjon av merkeskilt til pålagt merking utover 
505.20, på hver side av brannskiller og på utstyr, 
betales kr…….pr. merke. Gjelder for hele bygget 

(Tips fra tidligere inngåtte avtaler – kr 3,- pr merke) 

6. Test av fiber 
For test av fiberkobling betales kr…….. pr. kobling 

(Tips fra tidligere inngåtte avtaler – kr 10,- pr. kobling) 

7. Test av datakontakter, Pos 1115.55 
For testing av datakontakter betales kr……… pr. kontakt 

(Tips fra tidligere inngåtte avtaler – kr 5,- pr kontakt) 

8. Innregistrering på bygget av nytt personell 
For innregistrering av nytt personell på byggeplassen, 
betales medgått tid med det samme som akkorden går i 
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9. HMS arbeid 
Alt HMS arbeid, som vernerunder, oppfølging og 
vernemøter, betales med det samme som akkorden går 
i ihht Arbeidsmiljølovens § 6-5 pkt 4 

10. Datagulvplater og himlingsplater 
For demontering og remontering av datagulvplater og 
himlingsplater, som må fjernes for å gjøre el.arbeider, 
avtales kr ……….pr.plate 

(Tips fra tidligere inngåtte avtaler – betales som 330.10 
eller 15) 

11. Hulltak over 83mm (210.40) 
For hulltak utover 83mm utført av elektriker, betales 
kr……….. pr.hull. Prisen inkluderer nødvendig 
opprydning og rens av verktøy 

12. Ekstra for metallplate til bøttelamper i 
himlingsplate? 

For arbeid med å tilpasse metallplate til bøttelamper, 
betales kr………. pr plate 

13. Oppmerking hvor andre skal foreta hulltak 
For oppmerking av hull etter tegning der andre skal 
gjøre hulltaket, betales kr………pr hull. 

(Tips fra tidligere inngåtte avtaler – betales med kr 10,- 
pr hull) 

14. Sikringsskap som ikke leveres sammensatt. Pos 
305.25 

For å bygge sammen sikringsskap som ikke leveres 
ferdig montert, betales kr……… pr skap 
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15. Der det kommer ferdige element med skjult 
røranlegg som vi kobler oss på. Pos 405.10 

For å tilkoble ferdige elementer (f eks baderom) som 
kommer tilkjørt byggeplassen, betales kr…… pr 
tilkobling 

16. Hvis prøvetrekking av skjult røranlegg forlanges 
fra saksbehandler Pos 405.15 

For prøvetrekking som forlanges av saksbehandler, 
betales medgått tid med det samme som akkorden går i. 

17. Spesielt nøye plassering av tak og 
veggbokser. Pos 405.20 

For spesielt nøyaktig plassering av tak og veggbokser, 
betales kr…… pr boks 

18. Urasjonell framdrift på skjult røranlegg. Pos 
410.05 

For urasjonell framdrift av røranlegget, betales et tillegg 
til akkorden på kr………. eller x antall timer fastlønn i 
akkord 

19. Montasje av spesielt lysutstyr utvendig. F.eks 
master. Pos 605.10 

Pris avtales 

20. Påsetting av wirenedheng som er lengre enn 150 
cm. Pos 605.30 

Pris avtales 
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21. Test og igangkjøring av brannsentral. Pos 
1115.05 

For test og igangkjøring av brannsentral, betales 
medgått tid med det samme som akkorden går i 

22. Montering av snøføler i snøsmelteanlegg 
Pris avtales 

23. Oppsetting av kursfortegnelser 
For å montere kursfortegnelser i tavlene, betales 
medgått tid med det samme som akkorden går i 
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Forslag til oppsett 

07 AVTALE 
Akkordseddel for elektriske anlegg: Kongeveien 156 

Ordre nr.:  123456 

Mellom firma: Seriøs elektro AS 

Akkordtaker: Per Fekt 

Har inngått følgende 07 avtale: 

Tillaging av spikerslag for skjult røranlegg eller utstyr i 
himlingsplater.  

Pos: 220.10 

For tillaging av spikerslag til bruk over himlingsplater, betales 
kr24 pr. spikerslag.  

 

 

 

Akkordtaker  Prosjektleder for bedriften 
Per Fekt (sign)  Ola Nordmann (sign) 

 

Forslag til avtale er overlevert dato:  05.12.2016 

Sted: Hadeland 

 

 

Videre henvises det til Akkordtariffen 105.31 Behandling av 
innleverte 05 og 07 avtaler.  
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Innlevering av Akkord  
Akkordtariffen Del 1. 

Gr.nr. 115 

Fra side 8-11 og felleskommentarene fra side 88-91. 

Ved innlevering av akkorden til prosjektleder/bedriften 
kan hele programmet leveres, dersom du har brukt El og 
ITs akkord program.  

Akkordprogrammet finner du på: 
http://elogit.no/verktoykasse-akkord 

Akkordlaget er kun forpliktet til å levere inn siste side i 
Akkordprogrammet: merket Utskrift: 
Akkord oppsett/ Akkord innlevering.       

Det er viktig er å overholde tidsfristene som står 
spesifisert i Del 1 Gr.nr. 115.35.  (Side.10)        
Dersom du trenger lengre tid, må dette avtales. 

Rettelser kan bedriften kun utføre i samråd med 
akkordtaker. Del 1 Gr.nr.115.40.  (Side.10) 

Ved uenighet se Del 1 Gr.nr.115.45 (Side.10) 

Ved utbetaling av Akkord overskudd er det spesielle 
regler som gjelder. Se Del 1 Gr.nr. 115.60 (Side.11) 

  

http://elogit.no/verktoykasse-akkord
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Verktøykasse: 
http://elogit.no/verktoykasse-akkord 

 

Facebook: 
https://www.facebook.com/akkordsiden/ 

 

Internett: 
http://www.akkord.no 
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