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Brudd i forhandlingene - mekling
Parat og NHO/Norsk Industri kom ikke til i enighet årets forhandlinger på
Oljetransportavtalen. Parat valgte derfor å bryte forhandlingene onsdag kveld.
Hva er vi uenige med Norsk Industri om?
Fagbrev
Parat og Fellesforbundet la frem felles krav. Det gjaldt blant annet krav om endringer i
bestemmelsene om fagbrev som vi ved flere anledninger har lagt frem for arbeidsgiverne og
tvistet på. At våre medlemmer som har fagbrev i transportfaget ikke skal få tillegg for dette
når alle andre yrkesgrupper på flyplasser får det, mener vi er urimelig. Arbeidsgiverne ville
imidlertid ikke endre på dette.
Utvalgsarbeid
Vi ba også om at flere problemstillinger ble løftet inn i et utvalgsarbeid. Blant annet mener vi
det er nødvendig med en modernisering av avtalen slik at den blir mer logisk oppbygget.
Arbeidsgiverne var med på et slik utvalgsarbeid, men da vi ba om at utvalget også skulle se
på andre problemstillinger enn de som allerede er i avtalen sa de nei.
Resultatet fra frontfaget
Vi ba også om å få inn i avtalen de bestemmelsene som fremkom av oppgjøret i frontfaget.
Dette fikk vi delvis gjennomslag for, men ikke helt.
Økonomi
Vår opplevelse var at arbeidsgiversiden var svært lite imøtekommende i forhold til Parat sine
krav, til tross for at disse er svært lite kostnadskrevende for bedriftene og ville ha bidratt til å
gjøre avtalen mer moderne og fremtidsrettet.
Det økonomiske tilbudet fra arbeidsgiverne utgjorde ikke mer enn en lønnsøkning på 0,3%,
og motparten ga i tillegg signaler om at det ville komme svært lite i lokale forhandlinger.
Forhandlingsutvalget kunne ikke akseptere dette, og hadde derfor ikke annet valg enn å
bryte. Oppgjøret går derfor til mekling.

Hva skjer nå?
Parat har sendt varsel om plassoppsigelse for alle våre medlemmer som omfattes
av Oljetransportavtalen. Dette er et varsel om at det kan bli streik dersom meklingen ikke
fører frem.
Meklingen starter lørdag 10. oktober, og meklingsfristen er satt til kl. 24.00 søndag 11.
oktober. Blir vi ikke enige i meklingen, vil streik bli iverksatt fra arbeidstidens begynnelse
mandag 12. oktober.
Også Fellesforbundet (LO) har brutt forhandlingene og skal mekle parallelt med oss.
Varsel om det endelige omfanget av eventuell streik (hvilke bedrifter som tas ut i streik;
såkalt plassfratredelse) sendes onsdag 7. oktober. Forhandlingsutvalget tar stilling til hvem
som skal stå på listen.
Samme dag vil vi sende ut informasjon om plassfratredelsen og praktiske forhold ved en
eventuell streik.
Parat har alltid som mål å bli enige med arbeidsgiver, enten gjennom forhandlinger eller når
det er nødvendig gjennom mekling. Det er også målet denne gangen. Men vi har gått til
mekling fordi vi mener det er viktig for dere å få gjennomslag for kravene. De fleste meklinger
ender med enighet, men vi ber alle tillitsvalgte og medlemmer om å forberede seg på at det
kan bli streik.
Praktisk informasjon
Vi kommer tilbake med mer praktisk informasjon til bruk i forberedelsene til mulig streik og
hva som gjelder i en streike-situasjon. Alle grupper/klubber vil motta streikevester før
meklingsstart.
All tariffinformasjon og annet om tariffavtalen finner dere på www.parat.com.
Oppdaterte daglige nyheter om forhandlinger og annet finner dere på www.parat24.com.
Kontaktpersoner
Eventuelle spørsmål kan rettes til Parats forhandlingsavdeling på
tlf.: +47 482 10 100 eller e-post tariff@parat.com.
Alternativt kan en av følgende personer i Parat kontaktes:
•
•

Thomas Lilloe, e-post: thomas.lilloe@parat.com mobil: +47 917 63 509
Kjell Morten Aune, e-post: kma@parat.com, mobil: +47 977 85 814

Vennlig hilsen
Forhandlingsavdelingen

