1(5Bedrift
PROTOKOLL

Dato:
Sted:
Til stede:

27. mai2OLS
Kommunenes Hus, Oslo
Per Ole Hansen, NITO
Anders Lundby, NITO
Oddvar Steinhaug, NITO
Asle Olav Garnås, NITO
Bjørg Ravlo Rydsaa, KS Bedrift

Mette Qvortrup, Østfold EnergiAS
Torfinn Thomassen, KS
Gunnar Owren, KS
Frode B. Nilssen, KS Bedrift
Trygve Nøst, KS Bedrift
Kanwal Suleman, KS Bedrift
Bjørg Åse Wølneberg, KS Bedrift

Viktor Jensen, Repvåg Kraftlag
Per Arne Kaarstad, Hemne Kraftlag

Asle Strand, KS Bedrift

Tema:
Mef lomoppglØr pr. 1.

juni 2015

-

Energiavtale Il

Partene er enige om følgende anbefalte forslag:

Økonomi

L

Pensjonistavlønning (S g-e)
Timelønnsatsen er kr. 186,- fra 1. juni 2015.

Pensjon

1.

Følgende tekst tas inn i Energiavtale ll S 12-L:

<Arbeidsgiver og lokale arbeidstakerporter som til sammen representerer mer enn 2/3 ov de
fagorganiserte orbeidstakerne, kan inngå avtale om endringer i bedriftens gjeldende
pensjonsordning.
Før slik avtale kon inngås, skal det gjennomføres en prosess som sikrer ot tillitsvolgte og

ansatte i bedriften gis grundig informosjon om hva en endring av bedriftens pensjonsordning
De sentrole partene skal informeres om

at en slik prosess
starter. Hvis endringen åpner for valgmuligheter for de ansatte, skal de ulike alternotivene
vil innebære

for den enkelte.

belyses tilsvarende.
Vedlegg X gir retningslinjer

for gjennomføring ov en slik prosess. Disse retningslinjene hor
somme stotus som toriffovtole. Ved tvister om gjennomføring ov en slik prosess kon ikke en
av pørtene ensidig vedto, iverksette eller gjennomføre en endring.>

2.

Energiavtalen gis et nytt vedlegg med samme tekst som i det partssammensatte
utvalgets vedlegg 2.

Det forutsettes at partene i samarbeid foretar nØdvendige redigeringer, bl.a. at det som

i

gjeldende avtaler står om foretakspensjon a E L2-I, utgår, og at nummerering av vedlegg
samsvarer med det som skal stå i avtaleteksten.
Endringer i henhold til ny bestemmelse i Energiavtale ll 5 L2-L,kan tidligst iverksettes 1. juli
20L5.

Lokale forhandlinger og

frister

Frist for anke av de lokale forhandlíngene settes

til

L. november 2015

Protokolltilførsel

t.

Fristen i protokolltilførsel nr. 2 i protokollen fra 2OL4 (vedlegg til Riksmekleren
mØtebok) endres

2.

til

1. mai 20L6.

Partenes respektive organer med fullmakt har frist til 26. juni 2015 med å godkjenne
forhand lingsresu ltatet.

3. De årlige lokale lønnsforhandlingene skjer etter de prinsippene som er nedfelt

i

Energiavtale ll S 3-4 med underpunkter. Det vil si at det er de lokale partene som
tråd med disse bestemmelsene fører frie forhandlinger uten sentrale før¡nger.

¡

Oslo,27. mai 2015

tTo

Ensidig protokolltilførsel
NITO, Tekna og Det Norske Maskinistforbundet registrerer at KS Bedrift ikke
ønsker å opprettholde dagens arbeidsmiljølovbestemmelse om
kompensasjon knyttet til beredskapsvakt. Vi kommer tilbake til dette i

tariffoppgjøret i 201 6.
lnntil videre vises det til lovens bestemmelse om lokale parters avtalefrihet
om annen omregningsfaktor enn lovens hovedregel.

