PROTOKOLL

Dato:
Sted:
Til stede:

3L mai2OL7
Kommunenes Hus, Oslo
Karianne H. Heien, EL og lT Forbundet
Rolf Bersås, EL og lT Forbundet
Jarle Eide, EL og lT Forbundet
Fred Løvli, EL og lT Forbundet
Jon Yttri, EL og lT Forbundet
Per Arne Kaarstad, Styreleder KS Bedrift
Lars Øivind Andresen, Øvre Eiker EnergiAS

Olav Forberg, Notodden EnergiAS
Barbro Noss,

KS

Bedrift

Frode B. Nilssen, KS Bedrift
Trygve Nøst, KS Bedrift
Kanwal Suleman, KS Bedrift
Bjørg Åse Wølneberg, KS Bedrift
Gunnar Owren,

Melf omopp1iØr pr. f . iunl2OL7

I

tidsrommet 30.

- Energiavtale

KS

I

- 3L. mai 2OL7 ble det ført forhandlinger

om revisjon av Energiavtale

I

Partene er enige om følgende:

Økonomi:
1,. Generelt tillegg
Det gis et generelt tillegg på kr. L463,- med virkningsdato L.7.20L7

2.

Avlønning av alderspensjonister (5 f-S¡
Timelønnssatsen for alderspensjonister heves til kr. 196,- med virkningsdato fra
L.6.20L7.

3.

Minstelønnssatser (9 a-Z¡
Minstelønnssatsene i de normerte stillingskodene heves med kr. 7.000,- fra
L.6.20t7.

Protokolltilførsler:

L.

Leder for sikkerhet

Partene viser til protokolltilførsel 5 Leder for sikkerhet fra riksmeklerens møtebok fra
8. november 2016.

2.

Sentralt og lokalt lønnsoppgjør
Partene sentralt vil vise til S 3-4, hvor det framgår at tarifforhandlingene består av et
sentralt og et lokalt opp$ør. Det understrekes at den totale årslønnsveksten skapes
med disse forhandlingsbestemmelsene, og at de lokale forhandlingene er et vesentlig
element i lønnsdannelsen.

3.

Faglig veileder/instruktør (5 +-+¡

Partene er enige om at det er behov for å presisere begrepene faglig veiteder/instruktør
i 5 4-4, og vil sende ut en felles presisering av begrepene senest i løpet av august i år.

4.

Alminnelig lønnsregulering
Med alminnelig lønnsregulering (tariffmessig lønnsnedgang), jf. Energiavtale I vedlegg A
5 4-5, menes bl.a. nedgang som følge av lokal avtale.
Det foretas en årlig beregning basert på gjennomsnitt av siste to år.

5. Beredskapsvakt

utenfor arbeidssted
En del saker knyttet til omregningsfaktor ved beredskapsvakt har vært behandlet av
Arbeidstilsynet, både i første instans og noen som klagesaker videre til Direktoratet for
Arbeidstilsynet. Parten e glør oppmerksom på at Arbeidstilsynet har lagt ut sine
avgjørelser på følgende nettside:

vedtak=o&o hiemmel=11&o-naerin

6.

o resion=0

PAI-registeret

ved hovedoppgjøret 2016 ble partene enige om følgende protokolltilførsel:
Lønnsprinsipper
Portene inngår et samarbeid for

å

De sentrale parter er enige om at

forbedre rapportering

til

pAt.

dette arbeidet skal gjennomføres i 2017 som en del av
forberedelsene til hovedoppgjøret i 2018.
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