
Oppsigelser på grunn av ny Telenoravtale 
 
I de 2 siste ukene har all tid gått med til informasjons- og drøftingsmøter med de medlemmene 
bedriften har vurdert som overtallig på grunn av ny Telenoravtale. 
Alle oppsigelser er nå sendt ut og på grunn av tidspresset Relacom AS har lagt på denne prosessen 
har ikke EL & IT Forbundet fått avholdt noe oppsummeringsmøte med ledelsen i forhold til de 
protokollanførsler som er gjort. Det innebærer at mange vi hadde håpet skulle unngå oppsigelse har 
mottatt denne, og at vi nå må arbeide for å få en del av de oppsigelser som er gitt, trukket. 
Et slikt møte håper vi å få avholdt torsdag i neste uke, vi avventer enda en innkalling fra ledelsen. 
  
Det er fortsatt en del spørsmål som ikke er avklart, spesielt rundt AFP-ansiennitet og avtaler om 
utleie mellom entreprenørselskapene.  
Vi håper alle holder ut ventetiden, men gjør oppmerksom på, nok en gang, at det fortsatt vil bli en 
lang periode før alt er mer avklart. 
  
Vi regner også med at ansettelsesprosessen i Eltel Networks og Sønnico vil skyte fart når 
søknadsfristen hos de går ut 15.mars, hvorvidt de starter intervjuer med folk før denne dato er 
usikkert, men 15.mars er i hvert fall satt som søknadsfrist 
  
Fra oppsigelsen nå er mottatt har vi 2 ukers frist for å kreve forhandlinger om det vi anser som 
usaklig oppsigelse, vi har allerede avtalt at denne fristen er utvidet med en uke, slik at vi nå har 3 
uker på oss til dette. 
Klubben antar derfor at følgende tidplan vil gjelde framover: 
  
Uke 9:   

-       Oppsummering av hvem som har fått oppsigelse og ikke 
-       Drøftinger med ledelsen om å trekke oppsigelser og andre spørsmål som dreier seg om 

vilkår for de oppsagte 
- Jobbing med å finne ut mer om hva Relacoms framtidige satsning i områder uten 

Telenoravtale konkret vil innebære 
- Videre jobbing med avklaring av spørsmål som AFP – ansiennitet, utleieavtaler mellom 

Relacom og andre entreprenører 
- Tidsplan for overføring av arbeidsoppgaver mellom entreprenørene 

 
- Uke 10 og også en del av uke 11:  
- Møter for de som har mottatt oppsigelse. Her vil også de sentrale tillitsvalgte delta. 

o Tema på disse møtene vil være avklaring av spørsmål vi behandler med ledelsen i uke 
9 samt drøfting med den enkelte i forhold til å kreve forhandlingsmøte fordi man 
mener seg usaklig oppsagt 

 
- Uke 12 
- Denne uka vil klubben avholde årsmøte med innlagt kurs for tillitsvalgte 23. – 25. mars 
- Vi antar at vi allerede her begynner med forhandlingsmøter for de som har krevd dette 

 
Uke 13 blir det påskeferie, fra og med uke 14 vil det avholdes forhandlingsmøter og  eventuelle 
søksmål vil bli forberedt. Søksmålsfrist vil være 1.april 
  
Vi har forståelse for at det er stort behov for informasjon framover, og vil gjøre alt vi kan for å være 
tilgjengelig enten via mail eller telefon, samtidig lover vi at i løpet av uke 10 og 11 vil alle som ønsker 
det få anledning til et møte med de sentrale tillitsvalgte igjen 
  
Styret 


