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MEKLINGSMANNENS FORSLAG

i sak 2006-050

NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND
på den ene side

og

NORGES TAXIFORBUND
på den annen side

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 – Taxioverenskomsten

§ 3 Lønnsbestemmelser

1.-3. ledd
Det gjøres følgende endringer:
Sjåføren lønnes med følgende prosent av brutto innkjørt beløp, eks mva:

Regulert sektor: 41 %

Uregulert sektor: 43,8 %

4. ledd
endres slik:

Eventuelle takstforhøyelser i perioden blir å omregne til prosentsats eller nominell kroneverdi
til fratrekk før lønnsberegning finner sted.

5. ledd - Minstelønnsgaranti
Det gjøres følgende endring:

Minstelønnsgarantien fastsettes til 39 % for regulert sektor og til 41 % for uregulert sektor.

§ 5 Oppgjør og avlønning

Datoen i § 5 b) endres fra 10. til 15. i måneden.

§ 11 Korte velferdspermisjoner

Følgende ordninger skal gjelde i tillegg til de som er nevnt under punktene 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
og 9 i bilag 1 til overenskomst 2004 (avtale om korte velferdspermisjoner av 1972 med
endringer):
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Nytt punkt 2:
Permisjon for undersøkelse og behandling av tannlege, samt når foreldre blir innkalt til
konferansetime i skole eller barnehage.

Det dreier seg her om tilfelle hvor det ikke er mulig å få time utenfor arbeidstiden. I enkelte
tilfelle vil arbeidstakeren også måtte reise langt. Slike tilfelle faller utenfor bestemmelsene,
som bare gjelder for korte velferdspermisjoner. For øvrig vil arbeidstakeren i de sistnevnte
tilfelle som oftest være sykemeldt.

§ 18 Ikrafttreden og varighet

Denne overenskomst trer i kraft 1. mai 2006 og gjelder til 30. april 2008 og videre 1 år om
gangen hvis den ikke skriftlig sies opp av en av partene med 1 – en – måneds varsel.

Merknad:
Partene er enige om at forhandlinger om ny avtale skal igangsettes så raskt som mulig etter
oppsigelse av gjeldende avtale.

Reguleringsbestemmelser for 2. avtaleår.
Før utløpet av første avtaleår skal det opptas forhandlinger mellom partene om eventuelle
reguleringer for annet avtaleår. Partene er enige om at forhandlingene skal føres på bakgrunn
av den økonomiske situasjonen på forhandlingstidspunktet og utsiktene for annet avtaleår,
samt pris- og lønnsutviklingen i 1. avtaleår og spørsmål knyttet til innføring av
tjenestepensjon.

Norges taxiforbund skal forut for forhandlingene innhente nødvendige statistisk materiale,
som skal foreligge i god tid.

Endringer i tariffavtalen for annet avtaleår taes stilling til i det organ LO utpeker og NTs
styre. Hvis partene ikke blir enige, kan den organisasjon som har fremsatt krav innen 14 dager
etter forhandlingenes avslutning, si opp avtaler med 14 dagers varsel (dog ikke til utløp før
1.mai 2007).

Arbeidsmiljøloven - henvisninger

I Taxioverenskomsten gjøres følgende endringer mht henvisninger til arbeidsmiljøloven:

Tariffavtalen (henvisning) Gammel lov Ny lov

§ 2. a. Arbeidstid § 48 § 10-3

§ 2. b. Arbeidstid § 51 Kap. 10 §§ 10-8 og 10-9

§ 10. b. Internkontroll og arbeidsreglement §§ 69 – 73 Kap. 14 § 16 – 20

§ 15. Vernetjeneste § 28 § 6-4
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§ 16. Ansettelser og oppsigelser § 55b §§ 14-5 og 14-6

Bilag 2 til overenskomsten §§ 51 og 66 §§ 10-9 og 15-14

Utvalg

Spørsmål om lønnssystemet, herunder minstelønnsgaranti og utbetaling av alt taksttillegg på
ubekvem arbeidstid, blir å utrede i tariffperioden av et partsammensatt utvalg bestående av to
representanter fra hver av partene. Arbeidet skal være sluttført innen 1. november 2007. NTF
innkaller til det første møtet.

De sentrale parter skal i fellesskap bidra til at deres medlemmer oppfyller sine forpliktelser
iht. den obligatoriske tjenestepensjonen.

Øvrige krav taes ikke til følge.


