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Et organ for NTE- Klubb

Kontakt oss:
Klubbleder:
Jan Inge Kaspersen
Mob. 91728736
Mail. jan.inge.kaspersen@nte.no
Hovedtillitsvalgt:
Bjørn Helmersen
Tlf. 74150121
Mob. 95052036
Mail.
bjorn.roald.helmersen@nte.no

SENTRALT LØNNSOPPGJØR!
Natt til fredag 30. mai ble det enighet mellom partene i Energioverenskomsten KS
Bedrift om ny tariffavtale. Viktige prinsipper er lagt på plass og gir etter
forhandlingsutvalgets mening et godt grunnlag for våre medlemmer innen
energisektoren.
Økonomi:
• Det gis et generelt kronetillegg på 7 000 kroner til alle med virkningstid 1. juli
2008.
• Minstelønnssatsene er betydelig hevet (fra rundt 20 000 til nær 50 000
kroner).

Elektro:
Geir Tore Mjønes
Tlf. 74273710
Mob. 91376614
Mail. geir.tore.mjones@nte.no

• Minstelønn for energimontør hevet til 323 000 kroner, en økning på 36 000
kroner.
• Laveste minstelønnssats på avtalen som helhet er nå 300 000 kroner.

Energi:
Knut Egil Sjøli
Mob. 91329139
Mail. knut.sjoeli@nte.no
Felles:
Michael Kaldahl
Mob. 91851985
Mail. michael.kaldahl@nte.no
Nett:
Tor Haltbrekken
Tlf. 74150451
Mob. 91353134
Mail. tor.haltbrekken@nte.no
Bredbånd:
Ingrid Hveding
Mob.99017268
Mail. ingrid.hveding@nte.no
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• Det er avtalt et minstetillegg for reise og opphold på anlegg som medfører
nattopphold utenfor hjemmet på minst 15 prosent tillegg på timelønn.
• Vaktgodtgjøringen for overordnet og underordnet vakt er økt til henholdsvis
360 kroner og 180 kroner per vaktdøgn. Dette innebærer en økning i
minstesatsen for underordnet vakt på 450 kroner i uka.
Lærlingene
Lærlingene har fått endret sin stige slik at prosentvis fordeling av lønn fra 2. halvår til
4. halvår er økt med 5 prosent. I siste halvår er økningen 10 prosent. Sammen med
hevingen av minstelønnssatsene innebærer dette en økning for elektro/energilærlingen i siste halvår på over 30 000 kroner.
Enstemmig forhandlingsutvalg - uravstemning
Det var et enstemmig forhandlingsutvalg som anbefalte dette oppgjøret. Oppgjøret
går nå ut på uravstemning i den enkelte klubb.
Fristen for avstemningen er satt til 23. juni.

Besøk vår web-side:
http://nte-klubb.no

Kommentarer Glimt:
bjorn.roald.helmersen@nte.no
Kommentarer web: knut.sjoeli@nte.no

