
RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

i sak 2010-005 mellom

FELLESFORBUNDET
på den ene side

og
NORSK INDUSTRI
på den annen side

vedrørende Tariffrevisjonen 2010 — Verkstedsoverenskomsten, Nexansoverenskomsten, Teknologi-
og dataoverenskomsten, Teko-overenskomsten, Overenskomsten for Bølgepappfabrikker,
Kartonasjefabrikker, Konvolutt-, pose, papp- og papirvarefabrikker, Plast- og foliefabrikker
(Kartonasjeoverenskomsten),

samt mellom
FELLESFORBUNDET

og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.



4.5 Kartonasjeoverenskomsten
4.5.1 Satser per uke  

4.5.2 Skiftsatser

4.5.3 Lærlin eavlønnin

§ 11 Lærlingeavlønning
Lærlinger etter Reform `94
Hovedmodellen for yrkes- og fagopplæring har 2 års opplæring i videregående skole (VG 1 og VG
2), pluss 2 års læretid i bedrift med 50 opplæringstid og 50 % verdiskapingstid.

Lærlingenes timefortjeneste utgjør en prosentandel av ordinær lønn for nyutdannede fagarbeidere i
bedriften. Dette inkluderer eventuell bonus som er en del av fagarbeidernes timefortjeneste.

N ansatt
Etter ett års ansettelse

2 3 4 5 6 7 8 halvår

Skole 30 40 50 80 prosent

For lærlinger som ikke har VG 1 og VG 2 i videregående skole etter reform 94 avtales avlønningen
lokalt. Bedriften skal påmelde lærlinger til den pliktige skoleundervisningen.
Merknaden beholdes.

4.6 Teknologi- og dataoverenskomsten
4.6.1 Minste timefort'eneste

N e satser
131,78
133,12

5 ALLMENNGJØRING/"SOSIAL DUMPING"

5.1 Bransjeprogram for et seriøst og velfungerende arbeidsliv
Norge har lange tradisjoner for at et godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet og offentlige
myndigheter legger grunnlaget for et velfungerende arbeidsliv. Dette er det viktig å bygge videre
på.

Partene viser til regjeringserklæringen der Regjeringen vil ta et krafttak i bransjer som er særlig
utsatt for useriøsitet, sosial dumping og utstøtings- og arbeidsmiljøproblemer gjennom treparts
bransjeprogrammer.
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Partene har bedt myndighetene om å ta initiativ ovenfor partene i arbeidslivet for å utforme treparts



bransjeprogrammer som fremmer et seriøst og velfungerende arbeidsliv i særlig utsatte bransjer.

5.2 Innleie av arbeidskraft/bortsetting av arbeid
Norsk Industri og Fellesforbundet viser til at det foreligger en avtale mellom NHO og LO om
"Midlertidig overenskomst for bemanningsbransjen".
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6 RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND

MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID
Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Norsk Industri for tariffperioden 2010-2012 i
henhold til arbeidsmiljøloven (aml) § 10-12 (4). Partene skal ved tariffrevisjonene avtale om
rammeavtalen skal videreføres for neste tariffperiode.

1 Omfang
Denne avtale regulerer innarbeidingsordninger for personell med overnatting utenfor hjemmet og
er basert på gjennomsnittsberegning av den ukentlige arbeidstiden med daglig effektiv arbeidstid
ut over 10,5 timer. Ordningen kan i særlige påkomne tilfeller også gjøres gjeldende for andre
arbeidstakere. Dette skal klart fremgå av søknaden. Ved behov for bruk av ordningen for
arbeidstakere som ikke fremgår av søknaden forutsettes egen søknad og godkjenning.

Det forutsettes at ordningen kun gjøres gjeldende for store anlegg/driftssteder og er avgrenset i
tid.

For øvrig vises til Verkstedoverenskomsten.

På grunnlag av lokal enighetsprotoko11 sender bedriften søknad til Fellesforbundet som gir sin
innstilling til LO. Den lokale protokollen skal følge søknaden. Når bedriften har mottatt melding
fra Fellesforbundet om at ordningen er godkjent kan den iverksettes.

Norsk Industri skal på forespørsel til Fellsforbundet få fremlagt oversikter over søknader og
resultater av Fellesforbundet og LOs saksbehandling.

2 Krav til HMS o velferd
Innarbeidingsordningene må ivareta hensynet til HMS og ansattes familiesituasjon og velferd,
samt bedriftens produktivitet og prosjektgjennomføring.

Bedriften plikter å sørge for at de ufravikelige krav som oppstilles i aml § 10-2 (1), (2) og (4)
samt § 10-11 (7) ved nattarbeid, er ivaretatt i den enkelte arbeidstidsordning. Hvordan dette er
ivaretatt, skal fremgå av lokal avtale.

Arbeidsgiver som benytter arbeidstidsordninger etter denne avtale skal som hovedregel ikke
pålegge arbeidstakere å arbeide i friperioden. Eksempel på avvik fra hovedregelen er sporadiske
reiseoppdrag, og for innarbeiding av manglende tid i henhold til status.

Reise til/fra anlegget skal fortrinnsvis foregå på oppstart- og avslutningsdag i arbeidstids-
ordninger etter denne avtale.

3 Arbeidstid
Denne avtalen omfatter ordninger med arbeid på søndager og hellig- og høytidsdager og
ordninger uten arbeid på slike dager.

Det kan benyttes inntil 12 timers arbeidsdag.

For dager med effektiv arbeidstid utover 10,5 timer skal det være minst en time pause hvorav 30


