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FELLESFORBLTNDET
på den ene side

og

NHO LOGISTIKK OG TRANSPORT
på den annen side

Vedrørende Tariffrevisj onen 2020 - Schenkeroverenskomsten

17 . og 18. september 2020 ble det avholdt meklingsmøter i Riksmeklerens lokaler, Grensen 3,
Oslo under ledelse av mekler Bjørn Lillebergen.

Til stede for partene:
Fellesforbundet: Bjøm A. Jonassen, Terje R.F Samuelsen, Lars M. Johnsen,

Sissel Karlsen, Sten Rune Wold, Tore Sæther, Karl Magne
Johnsen, Morten Børke, Sven Lund, Erik Eriksen

NHO Logistikk og transport: Are Kjensli, Thor Chr. Hansteen, Geir Flatekvål, Hans
Erik Guin

Det ble fremlagt:
1. Melding om plassoppsigelse fra Fellesforbundet, mottatt 2. september 2020.
2. Riksmeklerens forbud mot arbeidsstans, datert 3.september 2020.
3. Fellesforbundets begjæring om at meklingen avsluttes, mottatt l4.september 2020.
4. Diverse dokumenter.

Meklingen fant sted i fellesmøter og særmøter.

Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning
som er vedlagt møteboken.
Resultatet er anbefalt av begge parter, og svarfrist er satt til 16. oktober 2020.

Meklingen ble avsluttet kl. 18.30
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Ar 2020, 17. og 18.
september, ble det gjennomført
mekling iforbindelse med revisjon
av Schen keroverenskomsten,
avtale nr. 187, mellom
Fellesforbundet på den ene side
og NHO Logistikk og Transport på

den andre side.

ENIGHETSPROTOKOLL

Til stede:

Fra Fellesforbundet

Bjørn A. Jonassen, Terje F. Samuelsen, Lars M. Johnsen, Sissel Karlsen,

Sten Rune Wold, Tore Sæther, Karl Magne Johnsen, Morten Børke, Sven Lund, Erik Eriksen

Fra NHO Logistikk og Transport

Are Kjensli, Thor Chr. Hansteen, Geir Flatekvå|, Hans Erik Guin

Partene er enige om å gjøre følgende:

A. Endringer i overenskomsten

Endring av $ 2.1 Minstelønn/garantilønn

Det gis et generelt tillegg på kr. 0,50 per time med virkning fra 1. april 2020.

Minstelønnssatsene heves ytterligere med kr. 4,11 per time med virkning fra 1. april 2020i
samsvar med regulering i Speditøroverenskomsten.

Endringav$4Overtid

Matpengesatsen i $ 4 nr. 5 økes til kr 90,-

Endring av $ 20 Varighet og reguleringsbestemmelse
Denne overenskomsten gjelder fra 1. april 2020 til 31 . desember 2020

Endring av punkt 4 i Protokolltilførsler og merknader "Forskuttering av sykepenger"

Ny tekst skal være:
Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport vil anbefale lokale parter om å gjennomgå
grunnlaget for forskuttering av sykepenger der dette ikke gjøres.
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Bedriftene har ikke adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder
forskuttering av sykepenger.

B. Generelt

Til protokollen:

Partene er enige om å innføre Speditøroverenskomsten i Schenker med virkning fra
01.01.2021 med følgende overgangsordning:

For å kunne gjennomf Øre en praktisk overgang er partene enige om følgende
betalingsordning for Schenkeroverenskomsten for perioden 15.09.2020 til 31 .12.2020:

$ 2. Lønnsbestemmelser

1. Tarifflønn

Begynnerlønn kr.212,76

5 år kr.214,53

Øvrige ansien nitetstrin n i overenskomsten bortfaller.

Arbeidende formenn kr. 235,98 gjelder for nyansatte.

Allerede ansatte formenn beholder sin opparbeidede lønn, som fryses inntil
Sped itøroverenskomstens satser tar dem igjen.

5. Beregninqsorunnlaoet for ordinær overtid. skifttilleqq oq tilleqg for ubekvem arbeidstid

Beregningsgrunnlaget for overtid skal være bruttolønn.

Beregningsgrunnlaget for skifUforskjøvet arbeidstid skal være kr. 195,69 per time (191,08 +

0,50 + 4,11).

Partene er enige om at alle lokale særavtaler som er inngått i medhold av
Schenkeroverenskomsten videreføres frem til 31.1 2.2020.

Partene er enige om at Schenkeroverenskomsten bringes til opphør og endelig utløp med
virkning fra 31 .12.2020.

Protokolltilførsler:

Likestilling
Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport er enige om å arbeide aktivt og målrettet for

likestilling og for å hindre diskriminering. Partene vil intensivere informasjonsarbeidet og
opplæringstilbudet til medlemsbedriftene i tariffperioden 2020 - 2022.
Det vises også til protokoll mellom LO og NHO inngått etter henvendelse fra Fellesforbundet
og Norsk lndustri. I protokollen er det enighet om å ta opp til behandling "Aktivitetsprogram
mellom LO og NHO - Likestilling mellom kvinner og menn" og tilleggsavtale ll "Rammeavtale
om likestilling mellom kvinner og menn i arbeidslivet".
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Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport minner partene lokalt på viktigheten av at de
gjennom aktivt partssamarbeid tar i bruk den nye likestillings - og diskrimineringsloven.

Frafall av krav

Partene frafaller alle øvrige krav i forbindelse med tarifforhandlingene 2020.

Resultatet er anbefalt av begge parter og svarfrist er satt til den 16. oktober 2020

Oslo, 18. september 2020

O Logistikk og Transport Fellesforbundet

Bjørn A. Jonassen


