Informasjon
Info nr.: 13, 08.november.2016

Saksbehandler: Bjørn Fornes

Streiken er over!!
Tirsdag kveld kom partene på Energiavtale 1 frem til enighet, og den sju uker
lange streiken kan dermed avsluttes.
Nøkkelen viste seg til slutt å være å ta vekk plikten til å delta i vakt.
Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler løsningen.
Vakt og beredskap – Landstariffkonferansen:
Kravet fra Landstariffkonferansen på Gardermoen var:
1)Vaktavspaseringen 1/5 opprettholdes, eller plikten til å delta i vakt bortfaller
Etter sju uker i streik sto det rimelig klart at like lite som at KS Bedrift får inn en
bestemmelse om 1/7 i avtalen – så fikk ikke vi heller inn en bestemmelse om 1/5.
Løsningen som vi har jobbet med de siste dagene ble derfor å se på om det var
mulig å ta bort plikten til deltakelse. Og dette gikk endelig igjennom med virkning fra
1. januar 2017.
Dette innebærer at vakt og beredskap blir frivillig. Om bedriftene ønsker seg en
avtale om hjemmevakt må dette avtales med de tillitsvalgte – og da må man også
være enige om innholdet i vakta. I perioden fram mot 1. januar regner vi med at flere
energiselskap ønsker slik avtale, og forhandlingsutvalget skal bidra til at dette går
sikkert for seg. I perioden kan man også ved å anke til Arbeidstilsynet stanse en
endring av vaktfaktoren fra bedriftens side.
Øvrige bestemmelser:


Det gis ikke generelt tillegg sentralt. Tillegg forhandles lokalt med bakgrunn i
frontfagets ramme på 2,4 %. Frist 15.desember.
Alle minstelønnssatser er hevet med kr. 10.000.- (Unntatt Unge Arbeidstakere
st.k. 4020 som er hevet med kr. 5000.-



Vaktsatsene er hevet.



Vi har fått innført et tillegg for Faglig veileder/instruktør (de som har med seg
lærlinger).



Det skal dokumenteres fra bedriften at det er gitt tillegg for Leder For
Sikkerhet.



«20-minuttersbestemmelsen» i § 13-5 tas vekk – og nok et irritasjonsmoment
er borte fra avtalen.

Uravstemning
Frist for uravstemning settes til mandag 21. november kl. 12:00. Uravstemningen
skjer elektronisk. Info om hvordan kommer.
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