
RIKSMEKLERENS MØTEBOK

isak2021-005 mellom

YS SPEKTER
på den ene side

og

SPEKTER
på den annen side

vedrørende MellomoppgSøret2l21, - Overenskomstområde 5: Vy Byss

Den L0. og11.. april2l2lble det avholdt meklingsmøter i Riksmeklerens lokaler i Grensen 3,
Oslo, under ledelse av mekler Edvard Os.

Til stede for partene:
YS Spekter: Trude Valle og Dag Bjørnar Jonsrud.

Spekter: Stein Gjerding, Frode Lillerovde, Kristin Flagstad og Ole Engebret Moe Haugen.

Det ble fremlast:+
1. Melding om plassoppsigelse fra YS Spekter, mottatt 26. mars 2021,.

2. Riksmeklerens forbud mot arbeidsstans, datert 26. rnars2021.
3. YS Spekters begjæring om at meklingen avsluttes, datert 6. april 2021,.

4. Diverse dokumenter.

Meklingen fant sted i fellesmøter og særmøter

Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboken.
Begge parter aksepterte forslaget.

Meklingen ble avsluttet kl. 15.T ( f

Edvard Os



MEKLERENS FORSLAG

I sak202l-005 mellom

YS SPEKTER

på den ene side

og

SPEKTER

på den annen side

vedrørende mellomoppgøret2}2I - overenskomstområde 5 Vy Buss

I Økonomi

a) For arbeidstakere omfattet av <Bussbransjeavtalen (BBA)>

1 . Det gis et generelt tillegg pål<r 2,25 per time med virkning fra 1. april 2021.
2. For øvrig vises til protokoll av 1. oktober 2020 der det fremgår at det er avtalt

ytterligere et tillegg pål<r 2,50 med virkning fra 1. april 2021,jf. BBA $ 5.5.1.4.
3. Videre vises til BBA $ 5.5.1.5: Ved samordnede oppgjør og tilhørende mellomoppgjør

skal det, etter at resultatet mellom LO og NHO foreligger, opptas forhandlinger under

fredsplikt mellom partene i overenskomsten om regulering av lønnssatsene i
overenskomsten. Utgangspunktet for forhandlingene er det anslaget NHO i forståelse
med LO har gitt for rammenfor oppgjøret. For 2027 er den kommuniserte rammen2,1
prosent.

b) For arbeidstakere omfattet av overenskomstens del for funksjonærer i Vy Buss

1. Det gis et generelt tillegg påk<r 2,25 per time med virkning fra 1. april 2021.
2. For arbeidstakere med en årslønn under kr 455.967 gis ytterligere et tillegg på kroner

1,00 per time med virkning fra 1. april 2021.
3. For øvrig vises til lokal protokoll av 9.november 2020 der det fremgår at det er avtalt

ytterligere et tillegg pål<r 2,50 med virkning fra 1. april 2021.
4. Det gjennomføres forhandlinger under fredsplikt mellom de lokale parter om

ytterligere regulering enn hva som følger av punktene over. Det skal forhandles med
utgangspunkt i resultatet fra frontfagsforhandlingene, dog slik at resultatet minimum
gir en årslønnsvekstpå2,7 prosent. Forhandlingene skal være avsluttet innen 23.apÅl
202r.

5. Satsene i overenskomsten heves med de samlede avtalte tilleggene.

U Øvrige forhold

De avtalte tilleggene gis ikke til arbeidstakere som er fratrådt før overenskomstens vedtakelse,
med mindre fratredelsen skyldes pensjonering. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av
overtidstillegg, skifttillegg m.v. for arbeid utført før vedtakelsen.


