AWALE:271

PROTOKOLL

År 2018 2. og3. mai ble det
gjennomført forha ndlinger mellom
Norsk olje og gass og Lederne på
Avtale 271 Overenskomst for

operatørbedrifter

Til stede
For Lederne

Audun Arne lngvartsen, Liv Spjeld By, Per Helge @degård, Terje Herland, Karina Kvam
Bjørvik, Finn Roger Døvik, Werner Frøland, Vidar MostrØm, Eddy Madsen, Dana Omer

For Norsk olje og gass:
Jan Hodneland, Hanne lrene Bore, Håvard Hauan, Hilde-Marie Martinsen, Kolbjørn

Andreassen, Anders Moen, Anne Gausland, Bente Wirum Nordeide, Brit Jorunn
Marker, Dagrunn Thorkildsen, Eli Aga, Evy lren Torgersen, Håkon Andersen, AnneMarie Thomassen, Jane Beth Fredheim, Per Steinar Johansen, Sissel Dyb Arseth, Terje
Stensen, @ivind Andersen

Sokkelavtalene 2018
Det vises

til sokkeloverenskomsten 271 pkt. 44 reguleringsbestemmelsene

Under forhandlingene ble det oppnådd enighet om følgende
A.

Det foretas iht. pkt. 4A,2a en økning av satsene i lønnsmatrisen på kr. 16.200,- gjeldende fra
01.06.18 tillagt lønnstabellens linje 2, dvs. at tillegget er inklusiv sokkelkompensasjon og feriepenger

Beløpet inkluderer det sentralt avtalte tillegget.
B.

Vedrørende pkt. 44, 2b forhøyes alle satser i lønnsmatrisen med kr. 5354,Forhøyelse n er i n kl usiv sokkel kom pe nsasjo n og feriepe nger.
c.

Skift/natt-tillegget og tillegget ved behov for konferansetid økes med kr. 4,00 til henholdsvis kr. 73,50
og kr. 93,50 per time fra 01.06.18.
D.

Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr. 75,00

til kr. 1975,00.

Til protokollen:

Utvalgsarbeid
Partene har under forhandlingene avtalt utvalgsarbeid med følgende mandat:
Utvikling av sokkelavtalene
Olje og gassindustrien har alltid vært i omstilling. Høy produktivitet er avgjørende for å fremme
sysselsettingen og konkurranseevnen. Partene i industrien må samarbeide for å beholde og
videreutvikle kompetansen hos arbeidstakerne. Partene er videre enige om at bransjen må være
attraktiv og at dette også må gjenspeiles i arbeidet med å utvikle sokkelavtalene. Omstillingsarbeidet
vil fortsette og arbeidet vil være preget av behov for endringer.
Partene vil itariffperioden 2018 -2020 samarbeide om utvikling av sokkelavtalene. Arbeidet vil bli
ledet av Norsk olje og gass i et felles utvalgsarbeid med fagforeningene lE, SAFE og Lederne der
forhandlingslederne for sokkelavtalene eller de som bemyndiges er representert.
Partene vil i utvalgsarbeidet sammen se på muligheter og konsekvenser ved nye samarbeids- og
driftsformer, digital teknologi og behovet for endringer. Partene i utvalget utarbeider en rapport med
målsetting om at felles forslag fremstår som kostnadsnøytrale. Norsk olje og gass innkaller til
oppstartsmøte i august 2018 og arbeidet avsluttes ved utgangen av mars måned 2019.

OSO-ordningen sokkeloverenskomstene
Norsk olje og gass viser til arbeidet som pågår mellom partene og er enige om å fortsette dette
arbeidet videre i 2018.
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