En modernisering og revitalisering av
akkordlønnssystemet

Tema
• Hva har partene forpliktet seg til
• Erfaringer med bruk av akkord
• Noen hovedtema fra workshop hos BNL medlemmer

Hva har partene (BNL/FF) forpliktet seg til

- gjennom akkordutvalget og etter de forbundsvise tilpasningsforhandlingene (2018)

• Mandat: Foreslå endringer som fremmer akkord som foretrukket system (2018)
• Viktigste tiltak for økt bruk: Forenkling og digitalisering
• Starte et felles forprosjekt med tanke på:
1. Forberedelse for digitalisering av akkordtariffene
2. Prioritering av de mest brukte akkordene
3. Oppdatering, unngå ytterligere og reparere skjevheter
4. Bedre samordning av akkordene
5. Felles innsats for å styrke bruken av akkordlønnssystemet (inntatt fra årets forhandlinger)

• I løpet av 2018 skal partene har gjennomført forprosjektet.
• Utvalget skal være administrativt nedsatt, kostnadsramme skal fastlegges og deles mellom
partene
• Fulldigitalisering er sentralt

Iver Bragelien, NHH
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Erfaringer med landsdekkende akkord
Annet
Vi har alltid brukt det og føler oss fortrolig med det.
Det fører til diskusjon og tvister på byggeplassen
Det skaper dårligere arbeidsmiljø
Det skaper bedre arbeidsmiljø
Det skaper medbestemmelse i utførelsen av arbeidet
Det skaper økt grad av selvstendighet for utførelsen av…
Det fører til flere byggefeil
Det skaper høyere produktivitet og styrker…
Det stiller høye krav til at prosjektleder kan…
Det skaper usikkerhet om nivå på utbetalt månedslønn
Det gir en rettferdig lønn
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Hvorfor brukes ikke akkord
Annet
Bedriften benytter bonussystemer
Ansatte ønsker ikke å jobbe akkord

«Villet»/ Politikk

Bedriften ønsker ikke å innføre akkordlønnssystem
Bedriften har ikke arbeidsoppgaver som egner seg for bruk av akkord

Uegnet

Vanskelig å planlegger/legger ikke godt nok til rette for akkordarbeid
Har prøvd, uten at det var en suksess – negativ erfaring
Akkord skaper mer stress/tidspress
Akkorden gir for lite utslag på lønnen.
Ønsker fast inntekt (fast timelønn) for de ansatte
Tar for mye tid

Kunnskap

Synes det er for komplisert
Har ingen kjennskap til systemet
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Forbedringer
Annet
Lavere kostnader med oppmåling
Akkorden bør ta i bruk og integrere ny teknologi og digitalisering
Bedre tilrettelegging på byggeplassen for å bruke akkord.

Forenkling
Digitalisering
Skolering

Akkorden bør tilpasses mindre arbeidsoppdrag
Større forskjell på lønn mellom akkord og timelønn
Færre diskusjoner og tvister
Mindre tid på oppmåling
Tettere og mer oppdatering av akkordtariffene
Forenkling av beregningen av satsene
Mer skolering i akkordlønnsystemet
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Forbedringer

 Omforent om prosessen – men ulik
praktisering (eks. forhåndsmåling)

 Det må være større sammenheng mellom
(BIM) modell, kalkyle og akkord

 Det er store forskjeller innen ulike fag

 Må forenkles - skal vi endre alle fag – eller
begynne med noen få ?

 Gjeldende system er detaljert, krevende og
uforutsigbart (spesielt tømmerakkorden)
 Dagens system følger ikke endringene i
teknologi (produkt/utstyr)

 Forhåndsmåling gir forutsigbarhet
 Innovasjon må hensyn tas
 Målekontorene og motmålernes rolle må
diskuteres (parts nøytralitet)

 Det er vanskelig å kontrollere målebrevene
fra målekontorene – gir svekket tillitt

 Erfaringstall må tilgjengeliggjøres

 Konfliktnivået ved måling er for høyt
«lønnsforhandlinger hver dag»

 Opplæring må forbedres

 Vi kan ikke «lønnsforhandle» hver dag

