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7 VIKTIGE SPØRSMÅL HVIS DU ØNSKER EN
HØYERE TIMELØNN:
1. HVORDAN FØLGER DERE OPP DET SOM IKKE STÅR I
AKKORDPRISLISTA ?
2. ER DET NOE DEMONTERING OG REMONTERING PÅ BYGGET?
3. JOBBER AKKORDLAGET RASJONELT OG FINNER LØSNINGER SOM
ER EFFEKTIVE OG GODE ?
4. MÅ DERE VENTE PÅ MATERIELL ELLER VERKTØY SOM ER BESTILT
I GOD TID?
5. MONTERER DERE NOE HØYERE OPP ENN 5 METER?
6. HVORDAN FØRER DERE OPP ALL KABELEN SOM DERE KVEILER
OPP?

7. HVOR MANGE PRODUKTIVE TIMER HAR DU PER DAG?
(ARBEIDSTID/ PAUSER)
FELLES INNSATS BELØNNES MED ØKT TIMELØNN, ØKTE
FERIEPENGER, ØKT SYKELØNN, ØKT HELLIGDAGSBETALING OG
ØKT PENSJON. SAMTIDIG SOM AT BEDRIFTEN OGSÅ TJENER
MER. A KKORD ER DEN ENESTE MÅTEN EN LÆRLING KAN TJENE
MER ENN GRUNNLØNN. EFFEKTIV ARBEIDSHVERDAG SAMMEN
MED GOD PLANLEGGING GIR MER PENGER I LOMMEBOKA.
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SJEKKLISTE
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Før jobben begynner skal det lages akkordseddel for
prosjektet. Akkordtaker, ledelsen og klubben skal ha
hvert sitt eksemplar av denne.
Ta vare på alle pakksedler og legg inn materiellet
sammen med timene som medgår på jobben i
akkordprogrammet. Akkordtaker må sørge for å ha
fortløpende oversikt over timer og materiell på anlegget.
Tenk aldri: ”Vi tar akkordskrivingen til slutt”.
Det er det første skrittet mot en dårlig akkord! Følg opp
alle ting med en gang, ellers glemmer du fort viktige ting
som kan trekke opp lønna.
Noter alt du river ned, demonterer og/eller setter
opp igjen. Dette står ikke i noen pakksedler, så da er det
viktig å notere det ned. Pos 105.35
Utstyr og materiell som det ikke står pris på i
akkordtariffen, skal det avtales pris for mellom
akkordtaker og saksbehandler, helst før arbeidet starter.
Dette er det viktig å følge med på under hele
byggeprosessen, ellers blir det glemt. Pos 105.30
Spør klubbleder eller akkordtillitsvalgt om noen har
samlet på tidligere inngåtte avtaler. Hvis det blir skrevet
noen 05 eller 07 avtaler på bygget, lever en kopi til
klubben så de kan lage et slikt compendia.
Alle som deltar i akkordlaget må ha en notisbok i lomma hvor
de kan føre opp alle tillegg, problemer, forslag til 07-avtaler,
«glemmelista» osv.

4

8. Dette plikter bedriften å ha klart før arbeidet starter:
•
•

•
•
•

Tegninger, enlinjeskjemaer, beskrivelser,
koblingsskjemaer osv. Pos 110.13
Oversikt over materiell og utstyr med el.nr. som skal
brukes. Da er det enkelt for basen å ta en rask bestilling.
Pos 110.13
Godt og nødvendig verktøy. Pos 110.20
Eget oppvarmet rom for materiell, verktøy, tegninger og
arbeidstøy. Pos 110.30
Alt arbeid som bygging, flytting av (rulle) stillas eller lift
skal betales med fastlønn i akkord pos. 145.10.

9. Dette plikter vi som montører og lærlinger:
•
•
•

•

Vi plikter å møte opp og være på arbeid til rett tid.
Skrive timelister som beskriver hva vi har gjort, spesielt
utført tilleggs- og forandringsarbeid.
Ikke misbruke akkordsystemet med å bruke mer enn
nødvendig utstyr eller prøve å lure igjennom avtaler som
vi egentlig ikke har krav på.
Vi skal utføre fagmessig arbeid.
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10. Eksempel på ting som skal avtales 05 og 07 avtaler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hulltaking over 83 mm i vegger, tak, gulv etc. Pos 205.05
Oppmerking hvor andre skal ta hull på over 83 mm. For
eksempel hull i gipsvegg for kabelbru, Pos 205.25
Tillaging av spikerslag for skjult røranlegg eller utstyr i
himlingsplater. Pos 220.10
Sikringsskap som ikke leveres sammensatt. Pos 305.25
Der det kommer ferdige element med skjult røranlegg
som vi kobler oss på. Pos 405.10
Hvis prøvetrekking av skjult røranlegg forlanges fra
saksbehandler Pos 405.15
Spesielt nøye plassering av tak og veggbokser. Pos
405.20
Urasjonell framdrift på skjult røranlegg. Pos 410.05
Montasje av spesielt lysutstyr utvendig. F.eks master.
Pos 605.10.
Påsetting av wirenedheng som er lengre enn 150 cm. Pos
605.30
Ta ned eller sette opp himlingsplater og datagulvplater.
Pos 605.35
Testing av datapunkt. Pos 1115.55
Test og igangkjøring av brannsentral. Pos 1115.05
Montering av snøføler i snøsmelteanlegg.
Opphenging av kursfortegnelser
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11. Dette får vi ikke ekstra betalt for. Pos 105.40:
• Tilrettelegging for arbeidet som basen gjør for montører
og lærlinger.
• Arbeid med tegninger, lister over materiell og utstyr.
• Opprydding av eget avfall.
• Transport fra materiellager på anlegget og til
arbeidsstedet.
• Møter på anleggsplassen, f eks basmøte.
• Omgjøring av ikke fagmessig utført arbeid. Pos 110.40
• Pålagt tilstedeværelse ved oppstart og avslutning av en
jobb.
• Justeringer av bemanningsplan underveis.
• Koordinering av arbeidet sammen med andre
faggrupper.
• Skriving av rekvisisjoner og jobbsedler.
• Mindre forandringer på tegninger.
• Samtaler med saksbehandlere, konsulenter, kunder osv.
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12. Dette skal vi ha ekstra betalt for:
• Utstyr montert mellom 5 til 8 meter skal det betales 10
% ekstra for. Pos 145.15
• Utstyr montert mellom 8 til 15 meter skal det betales 20
% ekstra for. Pos 145.20
• Arbeid over 15 meter skal det avtales en pris for. Pos
145.25
• Ved arbeid i et bygg med inventar, møbler, maskiner
eller på en anleggsplass der det lagres mye utstyr som
står i veien, skal det betales et tillegg på 5 %
(inventartillegg). Inventaret vi snakker om her er ting
som kan flyttes av 1 person. Pos 145.35
• Er det ekstra vanskelig å jobbe på grunn av inventaret i
for eksempel et ventilasjonsrom eller det må to personer
til for å flytte på en ting for å få tilkomst, kan det avtales
et egent tillegg. Pos 145.40
• Arbeid i kanaler eller rom som for eksempel
ventilasjonsrom, med lavere takhøyde enn 150 cm
betales det 25 % ekstra. Pos 145.45
• Jobbes det i et fengsel, sykehus, skole osv skal det
avtales et tillegg på grunn av den ekstra tiden som blir
urasjonell. Pos 145.55
• Hvis sikringsskapet ikke kan settes opp samtidig som
røranlegget, skal det betales etter pos 305.30 pr rør.
• Demontering/remontering av plater eller deksler på eller
i fordelinger betales etter Pos 330.05.
• Avgreninger i tidligere oppsatte koblingsstykker hvor det
er minimum en ledning fra før betales etter pos 360.10
og ikke pos 335.10.
• Utjevningsforbindelser mellom kabelbro, ventilasjon og
fordeling betales som kobling, med pos 360.10.
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•
•

•
•
•
•
•
•

•

Bruker man egen jordklemme, f.eks. C-press, er det med
pos 511.10.
Har en lysarmatur styrestrøm skal det betales etter pos
360.10 ved sterkstrømskobling eller pos 1230.10 ved
svakstrømskobling.
Ved mindre utvidelser i sikringsskap skal det betales 50
% ekstra. Pos 365.10.
Tilførselskabler skal merkes i begge ender. Merking
utover dette, skal betales med pos 505.25.
Pålagt kveiling av kabler betales med 50 % av prisen på
lengder over 5 meter. Pos 505.35
Koblingsbokser som har over 6 koblinger i seg skal
betales med pos 360.10 pr kobling i tillegg til pos 540.10.
Maskin og større kolli skal leveres der
akkordlaget/bedrift i felleskap vil ha det. Pos 120.10.
Skriving av 1 timeliste pr. kunde pr.lønnsperiode inngår i
akkorden. Timelister utover dette skal det avtales
betaling for. Pos 115.25.
Trafo i forbindelse med lysanlegg, se gr. 1040. Obs: inntil
4 koblinger med i prisen.
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13. Dagtid:
Gi beskjed om dette til bedriften først.
• Kontroll av pakksedler. Pos 125.10
• Utpakking og sortering av materiell i hyller på
materiellager eller container. Pos 125.10 (jfr
tvisteprotokoll datert 23.aug.1989)
• Henting og tilbakelevering av verktøy og materiell. Pos
125.10 (første og siste gangs uttak materiell)
• Møte med nye kunder som flytter inn under arbeidets
gang. Pos 125.15
• Arbeidsdager under 3 timer. Blir en person tatt av
jobben før det har gått 3 timer for å dra på en annen
jobb. Pos 125.20
• Betaling for arbeid og flytting av lift. Pos 145.10
(Protokoll 16.01.2008 og protokoll 16.04.2015)
14. Fastlønn i akkord. LOK §4A. 3:
Gi beskjed om dette til bedriften først. Dette er
eksempler på fastlønn i akkord:
• Reisetid iht. LOK §3H.
• Reparasjon av skade som andre yrkesgrupper har skyld i.
• Feilsøking på grunn av ting som ikke er akkordlagets feil.
• Merarbeid i forbindelse med innbrudd.
• Merarbeid med provstrøm ut over egen bruk.
• Graving av grøfter.
• Arbeid med stillaser og lifter.
• Brannøvelser og utløst brannalarm
• Utarbeidelse ved FDV-dokumentasjon som overleveres
kunde er ikke en del av arbeidsoppgaver som er
innkalkulert i akkordprisene og avlønnes som fastlønn i
akkord.
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15. Eksempler på arbeidsoppgaver som kan være fastlønn i
akkord:
• Pålagt fellesrydding etter avtale
• Merarbeid med rent bygg konseptet (blå
sokker/kjeledresser)
• Tildekking av ferdig montert utstyr og/eller fjerning av
tildekking (branndetektorer/lamper)
• Ved arbeid hvor inventar er innsatt (145.35) og det er så
tungt eller stort at det er nødvendig med to personer for
å flytte det, godskrives dette med fastlønn i akkord
• Feilsøking på jobb/utstyr montert/levert av andre
• Stopp i arbeid pga. strømbrudd
• Tillaging av skjøteledninger og reparasjon av verktøy
• Flytting av utstyr tilhørende andre faggrupper, hvis dette
står i veien for å få utført eget arbeid.
• Hvis det skrives mer enn 1 timeliste pr. kunde, pr.
lønnsperiode, pr. arbeidstaker, betales dette med
fastlønn i akkord
16. HMS- arbeid
Vernearbeid føres på eget ordrenummer og betales med det
samme som akkorden gir. (Arbeidsmiljøloven § 6-5 pkt. 4)
17. Kommer det underveis viktige ting som skulle vært med i
akkordseddelen, kan det skrives en tilleggsakkordsedel som
blir en del av akkordseddelen.
18. Nødvendig kapp for kobling og trekking skal vi ha betalt for.
Pos 110.15

11

19. Forandringer og ekstraarbeid utføres kun ved skriftlig ordre
eller rekvisisjon fra kunde. Pos 115.65
20. Forskuddsutbetaling Pos 115.30:
• Varer akkordarbeidet over 4 uker, kan laget forlange at
det utbetales ekstra forskudd. Da skal minimum ¾ av
antatt akkordoverskudd utbetales.
• Dette gjelder da som forskudd i to måneder framover.
Pos 115.30-Kommentarer bak i boka.
21. Akkordoppgjøret skal utbetales senest 4 uker etter at
akkorden er innlevert. Pos 115.60
22. Ventetid Pos 125.25:
Det skal skrives ventetid når det mangler materiell som er
bestilt i god tid eller det oppstår hindringer som gjør arbeidet
urasjonelt som skyldes bedriftens eller kundens forhold.

23. Reisetid i arbeidstiden:
Er anlegget mer enn 20 min. eller 20 km unna bedriften
skal det betales for den tiden ut over 20 min. eller 20 km
som blir brukt. LOK §3 H 3.
24. Administrativ tid i akkord:
• Fram til 2006 var det noe som het administrativ tid,
dette ble kuttet ut og akkordprisen ble forhøyet med 15
prosent. Hvilke punkter som ble kuttet ut, står bakerst i
akkordtariffen. HUSK: Fastlønn i akkord og dagtid er som
før.
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REGNEEKSEMPEL:
20 m kabelbro:
20 x 35,52 =
10 m PFXP 3G 2,5, på bru.
10 x 6,04 =
10 stk stikkontakter
10 x 18,98 =
Akkordsum uten multiplikator

710 kr
60 kr
190 kr
960 kr

Akkordsum inklusiv multiplikator: 960 x 2,197 = 2109,12kr
Antall timer: 7,5
Timelønn: 2109,12kr = 281,22 kr
7,5t
Hva skjer hvis du legger på 1 time fastlønn i akkord for
liftkjøring?
1 time fastlønn i akkord = 207,29 kr
207,29kr = 27,64 kr
7,5 t
Gammel timelønn:
+ 1 time fastlønn i akkord:
= Ny timelønn:

281,22 kr
27,64 kr
308,86 kr

Revidert av akkordutvalget 15.11.2016
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