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Mob. 95052036
Mail
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Hovedtillitsvalgt:
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Tlf. 74150591
Mob. 97519840
Mail svein.welde@nte.no
Elektro:
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Tlf. 74273710
Mob. 91376614
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Mob. 91329139
Mail knut.sjoeli@nte.no
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Michael Kaldahl
Mob. 91851985
Mail michael.kaldahl@nte.no
Nett:
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Tlf. 74150451
Mob. 91353134
Mail tor.haltbrekken@nte.no
Bredbånd:
Lise Bruun
Mob. 47024591
Mail lise.bruun@nte.no

Årgang 11, nr 19-07

For mye utbetalt lønn
Mange montører har fått for mye utbetalt på siste lønning.
Årsaken ligger i en feil i lønnssystemet og kan ikke lastes
lønningskontoret.
EL & IT har vært i kontakt med bedriften om forholdet og drøftet fram en
ordning med tilbakebetaling av for mye utbetalt lønn. De det gjelder vil motta
et brev om saken med en svarslipp som angir hvordan tilbakebetaling skal skje.
Bedriften har ikke imøtekommet EL & IT sitt ønske om å utforme brevet som
en avtale med den enkelte.
Vi finner derfor å måtte opplyse om rettsreglene på dette området.
AML § 14-15 fastslår at arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå avtale om
trekk. På dette grunnlaget kan trekk foretas. Trekkets størrelse avpasses etter
arbeidstakerens alminnelige løpende utgifter. Dersom partene ikke er enige om
grunnlaget for, eller størrelsen på trekket, kan arbeidsgiveren reise sak mot
arbeidstakeren.
De ulovfestede reglene gir arbeidsgiver rett til å søke tilbake det som er
utbetalt feilaktig. Medhold i domstol kan bare påregnes dersom den som har
fått utbetalingen, ikke hadde rimelig god grunn til å tro at han hadde rett til
slik utbetaling. Når det gjelder arbeidstakere med variable tillegg til ordinær
lønn, må fraviket fra korrekt lønn være av noen størrelse før tilbakesøking kan
påregnes. Arbeidsgiver må føre bevis for at arbeidstaker ikke var i god tro da
utbetalingen ble mottatt.
Bedriften opplyser at svarslippen må betraktes som en avtale mellom den
enkelte og bedriften om at trekk kan foretas.
EL & IT vil oppfordre alle som har mottatt for mye lønn, og ikke var i god tro
om at utbetalingen var korrekt, om å inngå avtale med bedriften om
tilbakebetaling.

Taushetserklæring
EL & IT er nå i sluttfasen med å drøfte taushetserklæring med bedriften. Vi er
derfor enda IKKE i en situasjon hvor vi anbefaler våre medlemmer å skrive under
på den utsendte erklæringen. Alle vil bli orientert via Glimtet når saken er ferdig
drøftet.

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

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

