
RIKSMEKLINGSMANNENS MØTEBOK

i sak 2006-026

NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND
på den ene side

og

LOGISTIKK- OG TRANSPORTINDUSTRIENS LANDSFORENING
på den annen side

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 – Speditørtariffen Tariff 3 for terminalarbeidere
Speditørtariffen for terminalarbeidere.

Den 11., 12. og 13. mai 2006 ble det avholdt
meklingsmøter i Riksmeklingsmannens
lokaler i Grensen 3, Oslo under ledelse av
meklingsmann Nils Dalseide.

Til stede for partene:
Norsk Transportarbeiderforbund Sissel Karlsen, Svein Thomassen, Hilmar

Davidsen, Per Marcussen, Jan Ove Håvik,
Wiggo Vinje, Udo Frick, Tom Solgaard,
Mats Albinsson, Erik Brunes, Øystein
Edvartsen, Bjørn Steffensen, Terje R.
Samuelsen, Dag Tønder, Lars Morten
Johnsen.

Logistikk- og Transportindustriens Tom Rune Nilsen, Thor Chr. Hansteen,
Landsforening Asbjørn Aanesen, Bjørn Bergersen, Olav J.

Neset, Leif Sperre, Robin Olsen, Thor Erik
Skjevestad, Einar Andersen, Ole Kristian
Knapp, Camilla Raastad, Ove Engen, Neel
Frankman, Katja J. Heggedal

Det ble fremlagt:
1. Melding om plassoppsigelse fra Norsk Transportarbeiderforbund, datert 27. april 2006.
2. Riksmeklingsmannens forbud mot arbeidsstans, datert 28. april 2006.
3. Norsk Transportarbeiderforbunds begjæring om at meklingen avsluttes, datert 8. mai

2006.
4. Diverse dokumenter.
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Meklingen fant sted i fellesmøter og særmøter.

Meklingsmannen fremla forslag i overenstemmelsen med vedlegg til møteboken.
Begger partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.

Svarfrist ble fastsatt til 2. juni 2006, klokken 12:00.

Meklingen ble deretter avsluttet 13. mai 2006, kl 03:57.

Nils Dalseide
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Vedlegg til protokollen:

FELLES:

AFP
Det vises til brev fra statsminister Jens Stoltenberg til Fellesforbundet og Norsk Industri av
31.03.2006, se vedlegg.

MATPENGER
Matpengesatsen ved overtid i overenskomstene økes til kr. 67,-.

INNLEIE
Partene er enige om å observere utviklingen av innleie og bortsetting av arbeidskraft innen
havne- og speditørområdet, og vil drøfte forholdet dersom situasjonen endrer seg.

BILAG OM KORTE VELFERDSPERMISJONER
Det vises til de endringer i bilaget som følger av frontfagsoppgjøret.

FINANSIERINGSORDNING FOR LIVSOPPHOLD UNDER YRKESRETTET ETTER- OG
VIDEREUTDANNING
Partene viste til regjeringserklæringen (Soria Moria-erklæringen) og vil i fellesskap henvende
seg til hovedorganisasjonen, LO og NHO, og oppfordre dem om å kontakte regjeringen for å
drøfte tiltak for å sikre arbeidstakerne finansiering av livsopphold ved yrkesrettet etter- og
videreutdanning.

AVTALEPERIODE
Overenskomstene trer i kraft per 1. april 2006 og gjelder frem til 31.03.2008 og videre 1 - ett  -
år av gangen dersom den ikke av en av partene blir sagt opp skriftlig med 2 – to – måneders
varsel.

REGULERINGSBESTEMMELSE
Før utløpet av første avtaleår, skal det opptas forhandlinger mellom LO og NHO, 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).

LØNN:
For Speditørtariffen og Havnetariffen gis et generelt tillegg på kr. 1,00 per time med virkning
fra 1. april 2006. Det gis videre et justeringstillegg på kr. 2,00 per time med virkning fra
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samme dato. Det gis ytterligere ett justeringstillegg på kr. 0,50 per time med virkning fra 1.
februar 2007.

For Rammeavtalen om fastlønn og Sør- og Nord-Norgeavtalen gis det et generelt tillegg på kr.
1,00 per time med virkning fra 1. april 2006. Det gis videre et justeringstillegg på kr. 0,50 per
time med virkning fra samme dato. Det gis ytterligere ett justeringstillegg på kr. 1,00 per time
med virkning fra 1. februar 2007 og endelig ett justeringstillegg på kr. 1,00 per time med
virkning fra 1. februar 2008. I den grad dette kompenseres gjennom garantibestemmelsen om
februar reguleringen kommer beløpet pr. 1.februar 2008 ikke til utbetaling.

SPEDITØRTARIFFEN:

OMFANG
Partene er enige om at det er nødvendig å undersøke om det er hensiktsmessig med en
omfangsbestemmelse i Speditørtariffen, og vil sette ned et utvalg som innen 1. april 2007
eventuelt vil utarbeide et forslag til omfangs- og virkeområde.

ARBEIDSTID
Partene er enige om at det nedsettes en arbeidsgruppe for å gjennomgå momenter i
arbeidstidsbestemmelsene knyttet til krav fra partene under tariffoppgjøret. Arbeidet skal
være sluttført innen 1. april 2007

LOSSE- OG LASTEOVERENSKOMSTENE:

REVIDERING OG MODERNISERING AV RAMMEAVTALEN FOR FASTLØNNSSYSTEM
Partene er enige om i tariffperioden å gjennomgå Rammeavtalen for fastlønnssystem med
sikte på redaksjonelt å klargjøre og forenkle overenskomsten uten at fører til materielle
endringer i avtalen eller lokale særavtaler tilknyttet denne.

Partene er videre enige om å arbeide i fellesskap for å gjøre sjøtransporten mer attraktiv og
derved sikre og tilføre havnene mer gods. Partene vil diskutere og utrede ulike driftsmodeller
og organisering av arbeidet innenfor havneområdene, slik at både den enkelte ansatte sikres
et godt arbeidsmiljø og havnene gis utviklingsmuligheter.

FRIST FOR VEDTAKELSE:
Frist for vedtakelse settes til 2. juni 2006 kl. 12.00.
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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
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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
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
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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.
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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
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


