
RIKSMEKLINGSMANNENS MØTEBOK

i sak 05-009 mellom

LEDERNE
på den ene side

og

OLJEINDUSTRIENS LANDSFORENING
på den annen side

vedrørende SOKKELOVERENSKOMSTEN

Den 20. og 21. juni 2005 ble det avholdt
meklingsmøter i Riksmeklingsmannens
lokaler i Grensen 3, Oslo under ledelse av
riksmeklingsmann Svein Longva.

Til stede for partene:
Lederne: Jan Olav Brekke, Per Helge Ødegård,

Werner Frøland, Terje Herland, John
Magne Nilsen, Arne Reidar Danielsen,
Hallstein Tonning, Nils Helland og
Gudmund Guldbrandsen.

Oljeindustriens Landsforening: Jan M. Hodneland, Børge Bekkeheien,
Asbjørn Eikestad, Terje Stensen, Øivind
Andersen, Idar Møller, Eli Aga, Trond
Robertsen, Bjørg Hjelmås, Per Steinar
Johansen, Knut H. Riple, Rolf Pisani,
Håvard Hauan og Sigmund Pettersen.

Det ble fremlagt:
1. Melding om plassoppsigelse fra Lederne, mottatt 6. juni 2005.
2. Riksmeklingsmannens forbud mot arbeidsstans, datert 7. juni 2005.
3. Ledernes begjæring om at meklingen avsluttes, datert 17. juni 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.

Meklingen ble deretter avsluttet kl. 22.30.

Svein Longva
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RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

i sak 05-009 mellom

LEDERNE
på den ene siden

og

OLJEINDUSTRIENS LANDSFORENING
på den andre side

vedrørende SOKKELOVERENSKOMSTEN

Riksmeklingsmannen konstaterer at partene er enige om følgende endringer i
sokkeloverenskomsten (271):

Det vises til det sentrale oppgjøret for tariffoppgjøret 2005, sokkeloverenskomstens pkt. 4A og
til reguleringsbestemmelsene for 2. avtaleår for 2005.

A.
Fra og med 01.04.05 er det i sentrale forhandlinger gitt et tillegg på kr 1,- pr time som blir
oppgjort med et engangsbeløp for perioden 01.04. til 01.06.05 utregnet til kr 478,-.
Engangsbeløpet er inklusiv sokkelkompensasjon og feriepenger. Utbetalingen foretas pro-rata
for arbeidstakere som bare har arbeidet deler av perioden, eller som har arbeidet deltid.

Det gis iht. pkt. 4A, 2a et generelt tillegg pr 01.06.05 på kr 2866,50 pr år tillagt lønnstabellens
linje 2, dvs. at tillegget er inklusiv sokkelkompensasjon og feriepenger.

B.
I tillegg gis det iht. pkt.4A, 2b et tillegg pr 01.06.05 på kr 4870,- pr år tillagt lønnstabellens linje
2, dvs. at tillegget er inklusiv sokkelkompensasjon og feriepenger.

C.
Skift/natt-tillegget og tillegget ved behov for konferansetid økes med kr 1,- pr time fra
01.06.05.

Partenes øvrige krav tas ikke tilfølge
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I tillegg er partene enige om følgende protokolltilførsel:

Partene er enige om å nedsette et partsammensatt utvalg for å vurdere gjeldende
avtalestruktur.

Lederne forutsetter at utvalget også vil ta opp prinsipielle spørsmål knyttet til
regulering av skift/nattillegg.

Utvalget starter sitt arbeid snarest mulig høsten 2005. Det er en målsetting at
partene innen 01.03.06 har avklart hvilke endringer man ønsker å gjennomføre i
avtalestrukturen ved sokkeloppgjøret 2006.


