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Vekteroverenskomsten til mekling
Parat brøt forhandlingene om endringer av vekteroverenskomsten i natt. Årsaken
til bruddet og de konkrete kravene våre finner dere her (….), hvor også all
informasjon fra Parat legges ut kronologisk og fortløpende.
Det er for oss merkverdig at ikke både arbeidsgiver og NAF vil anerkjenne og
kjempe for at ansvar, kompetanse og utsatt vektertjeneste skal kompenseres,
eller at de som arbeider natt og helg skal få litt mer for denne ulempen.
Dere har kanskje sett tv-serien «Oslo S» som går på Max? Vekterne ved Oslo
sentralbanestasjonen får 150 kroner i månedlig tillegg for denne tjenesten og de
situasjonene de møter. Vekterne som sitter i resepsjonen til Parat, mottar til
sammenligning 450 kroner i tillegg hver måned.
For noen uker siden var det en vekter som utfører ordenstjeneste om bord på
Kiel-fergen som mistet synet da en rabiat passasjer stakk ham i øyet med en
knust flaske. Disse vekterne har ingen tillegg for den tjenesten de utfører.
Parat var villige til å holde oss innenfor rammen til frontfaget (2,4 prosent som
utgjør snaue 4 kroner for vekteroverenskomstområdet) som etter systemet i
Norge legger føringer for etterfølgende lønnsoppgjør. Men vi mener altså at det
er forskjell på de tjenestene vektere utfører, og at ansvar, kompetanse og spesiell
utsatt tjeneste skal vises ved fordeling av lønnstillegg. Arbeidsgiver og NAF er
tydelig ikke enige i dette, og brukte hele ramma på samme generelle tillegg til
nyansatte og ansatte med lang ansiennitet. Riktignok økte fagbrevtillegget til 9,50
kroner, men som fortsatt er det desidert laveste i Norge. Til sammenligning
kjempet NAF for få dager siden i mekling frem et fagbrevtillegg på 12,50 kroner
for renholderne.
Vi fremmet flere mulige løsningsforslag innenfor ovennevnte ramme. Partene
kunne på en enkel måte – og uten å utfordre prinsippene i frontfagsmodellen –
sørget for en bedring av grunnlønn, samtidig som også de med krevende og
belastende tjeneste kunne fått noe bedre betalt for sin innsats. Vi kunne for
eksempel gitt alle ansatte et generelt tillegg på 2,50 kroner per time, og brukt
resten av rammen på å øke ulempetillegg for de som arbeider natt og helg, samt
gitt noe til vektere med krevende og belastende tjeneste, som for eksempel
vekterne ved Oslo S og Kielferga. Men alle våre forslag ble bare kontant avvist
uten nærmere begrunnelse. Parat har nesten 1000 medlemmer som er omfattet
av vekteroverenskomsten, og arbeidsgiversiden har virkelig vist at de ikke bryr
seg noe om å belønne vekterens ansvar, kompetanse eller risiko.

www.parat.com

Hva nå?
Parat har i dag meddelt plassoppsigelse for alle våre medlemmer omfattet av
vekteroverenskomsten. Dette er standard prosedyre før mekling. Hvem som tas
ut i en eventuell streik må varsles fire dager før meklingen. Vi vil komme tilbake
med første del av potensielt streikeuttak og eksakt dato for meklingen i løpet av
neste uke.
Parat vil berømme våre tillitsvalgte i forhandlingsutvalget som har vært gjennom
to svært frustrerende dager og ikke fått noen forståelse eller gehør for sine
meninger og forslag til løsninger fra arbeidsgiversiden. Det er rett og slett en trist
og merkverdig holdning fra arbeidsgiversiden.
Del gjerne denne informasjonen med dine kolleger. Korrekt fremstilling og faktum
er viktig for alle parter for å unngå drittslenging og feilaktige påstander.
Ta kontakt med Parat eller noen fra forhandlingsutvalget dersom det er spørsmål
om denne tariffinformasjonen.

Vennlig hilsen Parat
Lars Petter Larsen
forhandlingsleder
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mobil 48 22 23 25
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Parats forhandlingsutvalg på vekteroverenskomsten:
Hege Felberg, Nokas Aviation, heksens7119@gmail.com
Katarzyna Kaniak-Værnes, Nokas Aviation, kata.vaernes@gmail.com
Hege Jacobsen, Nokas Aviation, parat.airport@gmail.com
Hans Andreas Bøhmer, Securitas, hanboh@gmail.com
Sverre Henriksen, Securitas STAS, sver-he2@online.no
Lene Lie, Nokas, le-lie@online.no
Joachim Røsandhaug, Nokas, jar2073@gmail.com
Kjell Morten Aune, forhandler i Parat, kma@parat.com
Thore Halvorsen, forhandler i Parat, tsh@parat.com

