
RIKSMEKLINGSMANNENS MØTEBOK

i sak 005-05 mellom

NORSK FLYTEKNIKER ORGANISASJON
på den ene side

og
FLYSELSKAPENES LANDSFORENING
på den annen side

vedrørende Flyteknikeroverenskomsten av 2004 – avtale nr. 279

Den 1., 2. og 3. juni 2005 ble det avholdt
meklingsmøter i Riksmeklingsmannens
lokaler i Grensen 3, Oslo under ledelse av
meklingsmann Merete Smith.

Til stede for partene:
Norsk Flytekniker Organisasjon: Roger Handeland, Per Ferskaug, Arnstein

Mjelde, Jan-Tore Edvardsen, Geir Sjøholt,
Martin S. Ore, Rune Haugland, Tom Runar
Jokerud, Arild Nyheim, Per Ramslie,
Magne Alsvik og Rune Thuv.

Flyselskapenes Landsforening: Tor Sodeland, Odd M. Nymoen, Sonja
Cabrera, Astrid Norunn Hustveit, Thor
Østrem, Stig Alstad, Katrine Skaaland,
Eigil Nygård, Gunnar Martinsen, Svein
Oppegaard og Sverre Christensen.

Det ble fremlagt:
1. Melding om plassoppsigelse fra Norsk Flytekniker Organisasjon, datert 18. mai 2005.
2. Riksmeklingsmannens forbud mot arbeidsstans, datert 19. mai 2005
3. Norsk Flytekniker Organisasjons begjæring om at meklingen avsluttes, datert
 27. mai 2005.
4. Diverse dokumenter.

Meklingen fant sted i fellesmøter og særmøter.

Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken.

Begge partenes representanter meddelte at de aksepterte forslaget.

Merete Smith

MEKLINGSMANNENS FORSLAG
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1.
Arbeidstakere beskjeftiget på Flyteknikeroverenskomsten gis et tillegg på kr. 1,00   per time.

Minstelønnssatsen, § 3.2, heves med kr. 162,50 til kr 18.862,50, og personlige lønninger,
forhøyes med samme kronebeløp.

Tilleggene gjøres gjeldende med virkning fra 1. april 2005.

2.
Det vises til protokoll av 4. juni 2004 jf. overenskomstens § 10.1.1. vdr. revisjon av
Flyteknikeroverenskomsten.

Det avtalte seminar om skiftarbeid, jf. overenskomstens § 10.1.1. skal gjennomføres høsten
2005.

Målgruppen for seminaret er verneombud, tillitsvalgte og ledere som har en viktig rolle i
utarbeiding av skiftplaner.

Seminaret gjennomføres over 1 ½ dag etter følgende plan:

• Første seminar skal gjennomføres i perioden 20. - 30. august
• Andre seminar skal gjennomføres i perioden 1.- 10. oktober

Seminaret skal særlig fokusere på følgende forhold:

• Helsemessige virkninger av skift- og nattarbeid
• Muligheter i IA - avtalene – restarbeidsevne – skift- og nattarbeid
• Oppbygging, sammensetting og struktur i skiftplaner - herunder lange vakter og skift,

skift med klokken mv.
• Kosthold og skiftarbeid
• Skiftarbeid og balanse i livet
• Balanse mellom økonomi og helse for den enkelte
• Skiftarbeid og seniorpolitikk

Ansvarlig arrangør for seminaret er FL. Det nedsettes straks en arrangementskomité med to
representanter fra hver av partene.
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Innen 20. juni 2005 skal FL sende innkalling til seminarene til den enkelte bedrift og til NFO’s
tillitsvalgte.

Det bør anvende eksterne ressurser som for eksempel arbeidslivssentrene, trygdekontorer og
annen spesialkompetanse.

Seminarkostnadene dekkes av arbeidsgiver.

De lokale parter skal sette seg sammen etter seminarene for å drøfte de tema som har vært
behandlet. Anbefalingene fra seminarene skal danne grunnlag for lokale drøftelser om
oppbygging, sammensetting og struktur i skiftplanene med tanke på å redusere den
individuelle belastningen ved nattarbeid, jf. overenskomstens §§ 10.1.1. og 8.1.1. – 8.1.3.

3.
Ved timeberegning av skiftplaner som over en full skiftperiode inneholder mer enn 1/3
nattetimer i forhold til dag, ettermiddag og helg, skal overskytende nattetimer beregnes som 1
time og 10 min.

Med nattetimer forstås tidspunktet på døgnet mellom kl. 2200 – 0600.

Denne type endringer skal søkes løst kostnadsnøytralt, men vil evt. kunne påvirke
kostnadene positivt eller negativt.

Ovennevnte tas inn i selskapenes særavtaler med NFO.


