
RIKSMEKLINGSMANNENS MØTEBOK

i sak 05-003 mellom:

LO STAT
på den ene side

og

Arbeidsgiverforeningen NAVO
på den annen side

vedrørende tariffoppgjøret  2005 for overenskomstområde 3, som omfatter Avinor AS og
Oslo Lufthavn AS

Den 30. og  31. mai og 1. juni  2005
ble det holdt meklingsmøter i
Riksmeklingsmannens lokaler i
Grensen
3, Oslo under ledelse
riksmeklingsmann
Svein Longva.

Til stede for partene:
LO Stat: Eivind Gran, Geir Larsen, Ole

Hansen, Mona Westvang, Mette Lise
Rusten,
Knut E. Jenssen, Helge Løbergsli,
Jostein Kleven, Lise Olsen, Siv
Baumann.

Arbeidsgiverforeningen NAVO: Terje Moe Gustavsen, Richard Engen,
Sverre Harvei, Kjell-Åge Hjelpdahl,

Knut
Grøvan, Marit E. Kjær, Tor-Børre
Langedahl, Nic. Nilsen, Randi

Svenkerud
Flesland, Ove Narvesen, Kari
Saastad, Grete Johannesen, Håkon
Cordt-Hansen.

Det ble fremlagt:
1. Melding om plassoppsigelse fra LO Stat, datert 6. mai 2005.
2. Riksmeklingsmannens forbud mot arbeidsstans, datert 8. mai 2005.



3. LO Stat’s  begjæring om at meklingen avsluttes, datert 27. mai 2005.
4. Diverse dokumenter.

Meklingen foregikk i fellesmøter og særmøter.

Riksmeklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken.

Begge partenes representanter meddelte at de aksepterte forslaget.

Svein Longva



Riksmeklingsmannens forslag

i sak 05-003 mellom

Arbeidsgiverforeningen NAVO
På den ene side

og
LO Stat
på den andre

Mellomoppgjøret i 2005 for overenskomstområde 3, som omfatter Avinor AS og Oslo Lufthavn
AS.

For Avinor AS:

1. Det gis med virkning fra 1. mai 2005 et generelt tillegg på kr. 7200,-. Tillegg som nevnt i
protokoll fra de innledende sentrale forhandlingene (A-forhandlingene) den 5. april 2005
er inkludert i dette.

2. Det avsettes kr. 1800,- til individuelle tillegg, med virkning fra 1. mai 2005. Partene vil
ved fordelingen også søke å ta hensyn til lønnsrelasjonene mellom arbeidstakere med
sammenlignbart arbeid.

Dersom partene ikke blir enige om fordelingen, fordeles pengene flatt til medlemmene.
Dersom det oppnås enighet om fordelingen av en del av pengene, fordeles resten av
pengene flatt til medlemmene.

Forhandlingene skal være ferdige innen 1. september 2005.

Partenes øvrige krav tas ikke til følge

For Oslo Lufthavn AS:

1. Det gis med virkning fra 1. mai 2005 et generelt tillegg på kr. 8400,-. Tillegg som nevnt i
protokoll fra de innledende sentrale forhandlingene (A-forhandlingene) den 5. april 2005
er inkludert i dette.

2. Det avsettes kr. 1800,- til individuelle tillegg, med virkning fra 1. mai 2005. Partene vil
ved fordelingen også søke å ta hensyn til lønnsrelasjonene mellom arbeidstakere med
sammenlignbart arbeid.



Dersom partene ikke blir enige om fordelingen, fordeles pengene flatt til medlemmene.
Dersom det oppnås enighet om fordelingen av en del av pengene, fordeles resten av
pengene flatt til medlemmene.

Forhandlingene skal være ferdige innen 1. september 2005.

3. Det gis som personlige tillegg kr. 6000,- pr. 01.09.05 i gjennomsnitt til ansatte i stillinger
som lufthavnbetjent (B/R, Plass og Sikkerhet), nestvaktsjef, vaktsjef, driftstekniker 1 og
driftstekniker 2. Dersom  partene ikke blir enige om fordelingen, fordeles kr. 6000,- flatt
som personlige tillegg blant de ansatte i de nevnte stillinger.

Partenes øvrige krav tas ikke til følge

I tillegg er partene enige om følgende:

Partene forplikter seg til i god tid før tariffoppgjøret 2006 å gjennomføre drøftinger om kriterier
for fordeling av individuelle tillegg i oppgjøret. Prosessen igangsettes senest 1.februar.


