10-08
10.07.08

Et organ for NTE- Klubb

Årgang 11, nr 10-08

Kontakt oss:

Nedlegging av mønstringsplasser for nettmontører!
Klubbleder:
Jan Inge Kaspersen
Mob. 91728736
Mail. jan.inge.kaspersen@nte.no

EL & IT ble på drøftingsmøte 19. juni gjort kjent med bedriftens planer om å
legge ned mønstringsplassene ved Malm, Inderøy og Meråker. Det er i tillegg
stor fare for at Verdal blir nedlagt.

Hovedtillitsvalgt:
Bjørn Helmersen
Tlf. 74150121
Mob. 95052036
Mail.
bjorn.roald.helmersen@nte.no

Vaktberedskapen overføres for det meste til avdeling Steinkjer. Dette gir etter
vår mening et alt for stort område til å greie å opprettholde leverings
sikkerheten på dagens nivå.

Vaktringen i Malm legges ned!

EL & IT mener dette vil føre til at beredskapen svekkes betydelig!

Responstiden ved feil utenom arbeidstiden vil kunne øke dramatisk. Tungvindt
og fordyrende drift med transport av personell i mye større grad enn tidligere.

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

Utfyllende informasjon på hjemmesiden!
OBS! Ny adresse, nte-klubb.no

Lønnsoppgjøret.

Energi:
Knut Egil Sjøli
Mob. 91329139
Mail. knut.sjoeli@nte.no

Uravstemningen ga et klart flertall for det sentrale forhandlingsresultatet.
Det lokale lønnsoppgjøret starter umiddelbart etter ferien.
Vi har mottatt flere meldinger fra våre medlemmer som ikke var fornøyd med
kronebeløpet de sentrale partene hadde kommet fram til (7000.-).
Også i år skal det avholdes lokale lønnsforhandlinger hvor bedriftens økonomi skal
ligge til grunn for pottens størrelse. Videre heter det at det lokale lønnsoppgjøret
skal være en vesentlig del av det samlede lønnsoppgjøret.
Vedlagt finner dere kravskjema.

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

Det er i den senere tiden inngått flere lokale særavtaler.

Nett: Reiseavtale og prosjektbonusavtale.
Bredbånd: Provisjonsavtale Bedriftsrådgivere.
Elektro: Servicemontørtillegg og AUS- tillegg.
Energi: Kompensasjon for 3 montører i en vaktring.

Ferieavvikling tillitsvalgte.
Hovedtillitsvalgt gå fra mandag 14. juli ut i feire. Kontret vil da bli bemannet av
Klubbleder ut uke 29.

EL & IT ønsker alle medlemmene en riktig god sommer.
Besøk vår web-side:
http://nte-klubb.no

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

