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Akkord på Grundkurserne
Alle tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter i Dansk El-Forbund bliver tilbudt en grunduddannelse. På
disse kurser lærer de bl.a. om forhandlingsteknik, lokalaftaler og meget mere. Som noget nyt vil
forbundets to Akkordmentorer fremover holde et oplæg og være til stede en af dagene, så der er
mulighed for at stille spørgsmål eller aftale et pladsbesøg. Det er vigtigt, at vores tillidsvalgte bliver
klædt godt på, også når snakken falder på akkord.

Opmålingseksempel af rørinstallation
Det kan være svært at se på billedet, men der ligger 20 mm stiv rør til antenne/PDS og 20 mm rillerør til
alm. 230V installation.

Med den gældende betalingsfaktor i EBA er prisen pr. meter på henholdsvis 17,33 kr. og 12,31 kr. Dette
forudsætter, at den gennemsnitlige clipsafstand er maks. 80 cm.
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Q&A - Mentorordningen
Spørgsmål: Jeg er i tvivl om, hvad akkordmentorordningen kan bruges til.
Svar: Ordningen er blandt andet til for at hjælpe kollegerne ude på pladserne med at få en bedre
forståelse af vores akkordsystem. Det kan være hjælp til at forstå en udleveret kalkulation fra
virksomheden; hjælp til brugen af EBA-programmet i forhold til opmåling; en forståelse af, hvad der er
indeholdt/med i priserne, f.eks. oprydning eller spildtid mv. Men ordningen kan også bruges, hvis I
ønsker, at vi kommer ud til et klub- eller fyraftensmøde.
Hvis der er noget, I ønsker at vide, så tag endelig fat i os for at høre, om vi kan hjælpe med jeres
spørgsmål. Hvis ikke lige vi er de rigtige, så kan vi helt sikkert sende jer i den rigtige retning.

Afslutning af en akkord
Organisationerne er enige om, at når en akkord er slut og skal gøres op, så
skal der bruges den dertil udformede blanket (hentes her:
https://www.def.dk/akkord)
Når en akkord er opgjort og et eventuelt akkordoverskud skal fordeles, så
SKAL der tages hensyn til, hvad de forskellige akkorddeltagere løbende har
fået udbetalt. Det er nødvendigt, da deltagerne af akkorden skal ende på
den samme timebetaling. Deltagerne på akkorden skal have mulighed for at
gennemgå akkordregnskab og fordelingsarket.
Her kommer et eksempel:
Thomas har løbende fået udbetalt: 195 kr./time
Lasse har løbende fået udbetalt: 198 kr./time
Jens har løbende fået udbetalt: 205 kr./time
Bo har løbende fået udbetalt: 201 kr./time
De har alle sammen haft 185 timer på projektet, og den samlede sum endte på: 200.000 kr.
Nedenfor ses, hvad hver enkelt deltager skal have udbetalt, da akkorden endte på: 270,27 kr./time.
Akkordmentorerne har lavet et Excel-ark, som løbende
kan lave disse beregninger og som kan tilsendes via
mail. Hvis dette ønskes, så send en mail til:
LPE@DEF.DK eller THG@DEF.DK

Venlig hilsen
Lasse Pedersen & Thomas Hald Gorski
lpe@def.dk – thg@def.dk
Akkordmentorer ved Dansk El-Forbund
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