
MEKLINGSMANNENS FORSLAG

i sak 2006-063 mellom

PARAT
på den ene side

og

LSG Sky Chefs Norge AS
på den annen side

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 – Overenskomsten for cateringmedarbeidere og
funksjonærer.

I. Endringer i overenskomsten

1) Navnendring
I overenskomstens betegnelse endres Prifo til Parat.

2) Pkt 2 Lønnsbestemmelser
Det gis et generelt tillegg på kr. 3,70 pr. time med virkning fra 1. april 2006.
Grunnlønnssatsene i overenskomsten økes tilsvarende.

3) Pkt. 2.3.5 Tillegg for særskilt arbeid som vaktsjef
Vaktsjefstillegget økes til kr. 5450,- pr. måned.
Ansatte som alt har vaktsjefstillegg inkludert i lønnen, tilkommer et særskilt
tillegg på kr 150,- pr. måned. Dette skal kompensere for oppjusteringen av
tillegget fra kr. 5300,- til kr. 5450,-.

4) Pkt. 3.6, siste ledd
Bestemmelsen mht. ” med 12 måneders ansettelsestid” utgår.

5) Pkt. 5.2 Vask og rens av arbeidstøy
Beløpet økes til kr. 100,-.

6) Pkt. 7.11 Omsorgslønn (ny bestemmelse)
I forbindelse med fødsel gis inntil tre dagers permisjon med lønn.

7) Pkt. 9.3 Kantine
Kantinetrekket økes til kr 300,- pr. måned.



II. Innleiebestemmelse (tillegg til nåværende tekst i bilag til avtalen om innleie av
arbeidstakere og utsetting av arbeid m.m.)

Bedriften skal fremlegge nødvendig dokumentasjon, slik at de tillitsvalgte kan
kontrollere at innleieforholdet er i tråd med lov- og avtaleverk når det gjelder
bakgrunn og mulig omfang av innleien – herunder lønns- og arbeidsvilkår.
Dersom de lokale parter er uenige om praktiseringen av det eksisterende lov- og
avtaleverk skal saken bringes inn for organisasjonene.

Personvern og taushetsplikt.
Det er en forutsetning at de lønns- og arbeidsvilkår som bedriften blir bedt om å
dokumentere er tilstrekkelig anonymisert og ikke strider mot lov. Virksomhetens
behov, eksempelvis konkurransemessige forhold, kan tilsi at informasjon ikke bør gis
videre.
 I slike tilfeller kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere
taushetsplikt.
Taushetsplikten gjelder også etter utløpet av vedkommendes mandatperiode.
Det er ingen taushetsplikt i forhold til å gi informasjon videre til relevant offentlig
myndighet.

III. Funksjonæravtalen

Lønnstillegg:
Det gis et generelt tillegg på kr. 3,70 pr. time til samtlige funksjonærer med virkning
fra 1. juni 2006.

Øvrige krav tas ikke til følge.


