
MEKLINGSMANNENS FORSLAG

i sak 2006-007 og 2006-009 mellom

NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND OG
YRKESTRAFIKKFORBUNDET
på den ene side

og

TRANSPORTBEDRIFTENES LANDSFORENING
på den annen side

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 – Overenskomsten for miljøbedrifter i Norge

Forslaget legges også frem for bedrifter innen transportsektoren bundet av
direkteavtaler med Norsk Transportarbeiderforbund

1. Lønnstillegg

Generelt:

Det gis et generelt tillegg på kr. 1,50 pr. time til alle arbeidstakere pr. 1. april 2006.

Utjevning:

Alle arbeidstakere gis et utjevningstillegg på kr. 4,00 pr. time pr. 1. april 2006.

2. Tekniske endringer

- Del II § 4.2.
Arbeidstiden begynner og slutter ved stasjoneringsstedet.
Stasjoneringsstedet skal for den enkelte sjåfør påføres arbeidsplanen. Dersom
partene på den enkelte bedrift ikke blir enige om en annen ordning, regnes
stasjoneringsstedet som det sted hvor sjåføren har sitt faste daglige frammøte.

- Del II Ny § 5.4
Utgifter til sjåførkort for digital fartsskriver som er nødvendig for å utføre oppdrag
som sjåfør i bedriften, betales av bedriften.

Under forutsetning av at bedriften krever at sjåføren har ADR-bevis, dekker
bedriften kursavgift og kursmateriell til fornyelse av slikt bevis etter
forhåndsgodkjenning av utgiftene. Spørsmål om eventuell dekning for tilsvarende
kostnader for andre sjåfører, kan avtales lokalt – se kap XVI i Hovedavtalen.

Partene er enige om at langtransportavtalen mellom NTF og TL innlemmes i
overenskomst for transportselskaper i Norge.
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- Matpengesatsene øker med kr. 2,00, jfr. frontfagsavtalene.

- Partene er enige om at bestemmelsene om korte velferdspermisjoner i bilag 6 pkt 2
endres slik:

 Permisjon for undersøkelse, behandling og kontroll av tannlegespesialist og lege, samt
behandling av fysioterapeut og kiropraktor når trygden gir stønad til behandlingen.
Det dreier seg her om tilfeller hvor det ikke er mulig å få time utenfor arbeidstiden. I
enkelte tilfeller vil arbeidstakeren også måtte reise langt. Slike tilfeller faller utenfor
bestemmelsene, som bare gjelder for korte velferdspermisjoner. Forøvrig vil
arbeidstakeren i de sistnevnte tilfeller som oftest være sykmeldt.

3. Avtalefestet pensjon

Det vises til brev fra statsminister Jens Stoltenberg av 31.3.2006 til partene i
frontfagsforhandlingene, se vedlegg 1.

 Protokoll
Under henvisning til Statsministerens brev er partene inneforstått med at prosessen med å
komme frem til en tilpasning av AFP-ordningen må være sluttført så tidlig at
arbeidstakerne innen rimelig tid kan forberede seg på et tilpasset system, og slik at det er
tid til lovmessige og systemmessige tilpasninger før ny folketrygd innføres i 2010. Dette
tilsier at partene bør drøfte de praktiske tilpasninger i 2008.

4. Varighet og oppsigelse

Denne overenskomst trer i kraft pr. 1. april 2006 og gjelder til 31. mars 2008 og videre 1
– ett – år om gangen dersom den ikke av en av partene blir sagt opp med 2 – to –
måneders varsel.

5 a) Reguleringsbestemmelser for 2. avtaleår for overenskomst med NTF

Før utløpet av første avtaleår, skal det opptas forhandlinger mellom NHO og LO, eller det
organ LO bemyndiger, om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. Partene er enige
om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjon på
forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår samt pris- og lønnsutviklingen i 1.
avtaleår.

Endringene i tariffavtalene for 2. avtaleår tas stilling til i LOs Representantskap, eller det
organ LO bemyndiger, og NHOs Hovedstyre. Hvis partene ikke blir enige, kan den
organisasjon som har fremsatt krav innen 14 – fjorten – dager etter forhandlingenes
avslutning, si opp de enkelte tariffavtaler med 14 – fjorten – dagers varsel (dog ikke til
utløp før 1. april 2007).

5 b) Reguleringsbestemmelser for 2. avtaleår for overenskomst med YTF
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Før utløpet av første avtaleår, skal det opptas forhandlinger mellom NHO og YS-P, eller
det organ YS-P bemyndiger, om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. Partene er
enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjon på
forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår samt pris- og lønnsutviklingen i 1.
avtaleår.

Endringene i tariffavtalene for 2. avtaleår tas stilling til i YS-Ps styre, eller det organ YS-P
bemyndiger, og NHOs Hovedstyre. Hvis partene ikke blir enige, kan den organisasjon
som har fremsatt krav innen 14 – fjorten – dager etter forhandlingenes avslutning, si opp
de enkelte tariffavtaler med 14 – fjorten – dagers varsel (dog ikke til utløp før 1. april
2007).

Øvrige krav tas ikke til følge.
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 Vedlegg 1

Oslo, 31. mars 2006

Fellesforbundet
v/forhandlingsleder Kjell Bjørndalen

Tariffoppgjøret

Jeg viser til henvendelse fra riksmeklingsmannen om tariffoppgjøret.

Stortinget har i forliket om pensjonsreform våren 2005 (Innst. S. nr. 195 (2004-2005)) bl.a. forutsatt at
alderspensjonen i folketrygden skal bygge på prinsippet om at det skal lønne seg å arbeide. Stortinget
forutsatte videre at det skulle være en tidligpensjonsordning for alle arbeidstakere fra 62 år, også for de
som har hatt lave inntekter, og at en slik ordning skulle bygge videre på AFP-ordningen.

Regjeringen har i Soria Moria-erklæringen fastslått at pensjonsforliket skal gjennomføres som forutsatt
og vedtatt.

Regjeringen vil på bakgrunn av dette fremme en stortingsmelding om pensjonsreform senere i år.
Meldingen vil bl.a. inneholde forslag til opptjeningsmodell i folketrygden og regler for fleksibelt uttak av
alderspensjon i folketrygden fra 62 år i tråd med Stortingets forutsetninger. Dette innebærer at det skal
lønne seg å arbeide for de som er over 62 år, og at det skal være bedre muligheter til å kombinere pensjon
og arbeid.

Det nåværende regelverket for AFP-ordningen er tilpasset dagens pensjonssystem, der grensen for å ta ut
pensjon i folketrygden er 67 år. Når det innføres en fleksibel modell med mulighet for uttak av pensjon i
folketrygden fra 62 år, må regelverket i AFP tilpasses dette. Regjeringen legger vekt på at denne
tilpasningen må skje i samarbeid og forståelse med partene i arbeidslivet, og med respekt for de
opparbeidede rettigheter som ligger i ordningen. Samtidig må en tilpasset AFP-modell understøtte de
målene som er satt for et nytt pensjonssystem, bl.a. slik at samlet årlig pensjon fra folketrygden og andre
ordninger øker ved å fortsette i arbeid etter fylte 62 år.

I stortingsmeldingen som legges fram senere i år, vil Regjeringen legge vekt på å kunne synliggjøre at
uttak av pensjon fra 62 år vil gi akseptable kompensasjonsnivåer etter skatt når en ser på de samlede
ytelsene fra folketrygden og andre pensjonsordninger.

Jeg viser til at daværende statsminister Jagland i brev til Landsorganisasjonen i Norge og Næringslivets
Hovedorganisasjon den 5. april 1997 bl.a. uttalte at regjeringen ville gå inn for at
skattebegrensningsregelen skulle omfatte tidligpensjonister mellom 62 og 64 år, og at AFP-tillegget
skulle være skattefritt for 62- og 63-åringer. Det ble samtidig uttalt at lovbestemmelsene om dette ville bli
utformet slik at de for nye pensjonstilfeller fases ut med virkning fra 1. januar 2007. I tillegg ble det
varslet at ordningen med at personer som tar ut tidligpensjon får poengår i folketrygden som
tidligpensjonist, skulle bli vurdert utfaset fra samme tidspunkt.

Endringer av ordningene med særskilte skattefordeler må ses i sammenheng med andre endringer i
tidligpensjonssystemet. Jeg forutsetter at organisasjonene i arbeidslivet vil delta i en bred prosess for
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tilpasning av AFP i tråd med de prinsippene som ligger til grunn for pensjonsforliket, og som er gjengitt
ovenfor. Regjeringen vil da for sin del være innstilt på å fremme en proposisjon for Stortinget om
videreføring av de særskilte skattefordelene til 1. januar 2010, samt å videreføre dagens regler for
poengopptjening i samme periode. Regjeringen forutsetter samtidig at det gjennomføres et moderat
lønnsoppgjør, med en lønnsvekst mer på linje med våre handelspartnere, slik at arbeidsplassene trygges.

Regjeringen forutsetter at prosessen med å komme frem til en tilpasning av AFP-ordningen må være
sluttført så tidlig at arbeidstakerne i rimelig tid kan forberede seg på et tilpasset system, og slik at det er
tid til lovmessige og systemmessige tilpasninger før ny folketrygd innføres i 2010.

Med vennlig hilsen

Jens Stoltenberg



 6

Oslo, 31. mars 2006

Norsk Industri/Byggenæringens Landsforening
v/forhandlingsleder Stein Lier-Hansen

Tariffoppgjøret

Jeg viser til henvendelse fra riksmeklingsmannen om tariffoppgjøret.

Stortinget har i forliket om pensjonsreform våren 2005 (Innst. S. nr. 195 (2004-2005)) bl.a. forutsatt at
alderspensjonen i folketrygden skal bygge på prinsippet om at det skal lønne seg å arbeide. Stortinget
forutsatte videre at det skulle være en tidligpensjonsordning for alle arbeidstakere fra 62 år, også for de
som har hatt lave inntekter, og at en slik ordning skulle bygge videre på AFP-ordningen.

Regjeringen har i Soria Moria-erklæringen fastslått at pensjonsforliket skal gjennomføres som forutsatt
og vedtatt.

Regjeringen vil på bakgrunn av dette fremme en stortingsmelding om pensjonsreform senere i år.
Meldingen vil bl.a. inneholde forslag til opptjeningsmodell i folketrygden og regler for fleksibelt uttak av
alderspensjon i folketrygden fra 62 år i tråd med Stortingets forutsetninger. Dette innebærer at det skal
lønne seg å arbeide for de som er over 62 år, og at det skal være bedre muligheter til å kombinere pensjon
og arbeid.

Det nåværende regelverket for AFP-ordningen er tilpasset dagens pensjonssystem, der grensen for å ta ut
pensjon i folketrygden er 67 år. Når det innføres en fleksibel modell med mulighet for uttak av pensjon i
folketrygden fra 62 år, må regelverket i AFP tilpasses dette. Regjeringen legger vekt på at denne
tilpasningen må skje i samarbeid og forståelse med partene i arbeidslivet, og med respekt for de
opparbeidede rettigheter som ligger i ordningen. Samtidig må en tilpasset AFP-modell understøtte de
målene som er satt for et nytt pensjonssystem, bl.a. slik at samlet årlig pensjon fra folketrygden og andre
ordninger øker ved å fortsette i arbeid etter fylte 62 år.

I stortingsmeldingen som legges fram senere i år, vil Regjeringen legge vekt på å kunne synliggjøre at
uttak av pensjon fra 62 år vil gi akseptable kompensasjonsnivåer etter skatt når en ser på de samlede
ytelsene fra folketrygden og andre pensjonsordninger.

Jeg viser til at daværende statsminister Jagland i brev til Landsorganisasjonen i Norge og Næringslivets
Hovedorganisasjon den 5. april 1997 bl.a. uttalte at regjeringen ville gå inn for at
skattebegrensningsregelen skulle omfatte tidligpensjonister mellom 62 og 64 år, og at AFP-tillegget
skulle være skattefritt for 62- og 63-åringer. Det ble samtidig uttalt at lovbestemmelsene om dette ville bli
utformet slik at de for nye pensjonstilfeller fases ut med virkning fra 1. januar 2007. I tillegg ble det
varslet at ordningen med at personer som tar ut tidligpensjon får poengår i folketrygden som
tidligpensjonist, skulle bli vurdert utfaset fra samme tidspunkt.

Endringer av ordningene med særskilte skattefordeler må ses i sammenheng med andre endringer i
tidligpensjonssystemet. Jeg forutsetter at organisasjonene i arbeidslivet vil delta i en bred prosess for
tilpasning av AFP i tråd med de prinsippene som ligger til grunn for pensjonsforliket, og som er gjengitt
ovenfor. Regjeringen vil da for sin del være innstilt på å fremme en proposisjon for Stortinget om
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videreføring av de særskilte skattefordelene til 1. januar 2010, samt å videreføre dagens regler for
poengopptjening i samme periode. Regjeringen forutsetter samtidig at det gjennomføres et moderat
lønnsoppgjør, med en lønnsvekst mer på linje med våre handelspartnere, slik at arbeidsplassene trygges.

Regjeringen forutsetter at prosessen med å komme frem til en tilpasning av AFP-ordningen må være
sluttført så tidlig at arbeidstakerne i rimelig tid kan forberede seg på et tilpasset system, og slik at det er
tid til lovmessige og systemmessige tilpasninger før ny folketrygd innføres i 2010.

Med vennlig hilsen

Jens Stoltenberg


