URAVSTEMMINGHEFTE
FOR
Transportselskaper i Norge
(avtale. 377)
mellom
NHO/NHO Transport – LO/NTF

Uravstemningsfrist: 7. JULI 2016 kl. 1200
(Frist elektronisk avstemming, 4. juli kl. 24:00)

Årets tariffoppgjør
I dette heftet finner du resultatet av årets forhandlinger mellom LO/Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Norges Lastebileier-Forbund (NLF) ved tariffoppgjøret 2016 for:
Transportselskaper i Norge (avtale 377) NHO/NHO T. – LO/NTF
Forhandlingsresultatet er anbefalt av forhandlingsutvalget.
(Bransjerådet for gods)
Du som medlem anbefales derfor å stemme ja til årets tariffoppgjør i miljøsektoren.

Slik stemmer du
Avstemningen foregår på den enkelte arbeidsplass. Du skal stemme ved å benytte elektronisk
avstemning, se side 5, eller krysse av JA eller NEI på stemmeseddelen side 7.
Avstemningen skal være hemmelig, og derfor skal stemmeseddelen legges i konvolutt merket
”stemmeseddel” og deretter i den hvite konvolutten. På baksiden av den hvite konvolutten skal
du skrive medlemsnummer og/eller navn. Dersom navnet ikke er påført, vil
stemmeseddelen bli forkastet.

Stemme-/klubbstyret skal ved bruk av stemmeseddel samle inn stemmekonvoluttene og sende
dem samlet videre til lokal forening. Den lokale fagforeningen foretar opptelling av skriftlige
stemmer og sender resultatet til Norsk Transportarbeiderforbunds hovedkontor i Oslo.

Dersom du har fått tilsendt materiellet hjem, skal stemmeseddelen legges i konvolutten merket
”stemmeseddel”, som deretter legges i den ferdigfrankerte og -adresserte returkonvolutten som
sendes til Norsk Transportarbeiderforbund. Stemmeseddelen må være oss i hende senest 7.
juli 2016 kl. 1200. På baksiden av returkonvolutten må du skrive ditt eget navn. Dersom
navnet ikke er påført, vil stemmeseddelen bli forkastet.
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FORHANDLINGENE GA FØLGENDE RESULTAT:
Lønnstillegg per 1.4.2016


Det gis et generelt tillegg til alle på kr 2,- per time

Dette gir et generelt tillegg til alle yrkesgrupper som er omfattet av Godsavtalen med
kr. 2,- per time, eller kr. 326 per måned fra 1. april 2016
Økning av minstelønn for nærdistribusjonssjåfører per 1.4.2016
Minstelønna i tariffavtalen heves til følgende satser:
Ansiennitet
Månedslønn
Timelønn
 0-3 år
kr. 27 000,95
kr. 165,65
 3-6 år
kr. 27 326,95
kr. 167,65
 6 år+
kr. 27 652,95
kr. 169,65
Dette er en økning fra 2015, på henholdsvis 7,33 - 6,33 og 5,33 per time.
Økningen inkluderer det generelle tillegget.
Ny minstelønnssats for produktiv tid for langtransport per 1.4.2016


Minstelønna for produktiv tid settes til kr. 99,61 per time.
Lønn for passiv tid utgjør 45% av denne satsen, og blir da kr. 44,82 per time.

Satsen inkluderer det generelle tillegget
Økning av satsene for verkstedarbeidere, hjelpere, vaskere og
renholdspersonell per 1.4.2016


Satsene økes med kr. 4,- per time

Dekning av kurs iht. Yrkessjåførkompetansedirektivet


Vi har fått gjennomslag for en kraftig forbedring i bilaget som omhandler
dekning av det såkalte "YKB-kurset". Klausulen som tidligere lå inne om
tilbakebetaling dersom man i løpet av et år etter kurset slutter i bedriften, er
fjernet. I tillegg har vi fått inn bedre dekning av lønn under kurset og dekning
av reiseutgifter til kurs som ikke holdes på arbeidsplassen.
Se for øvrig pkt. 10 i meklingsprotokollen, som er vedlagt.

I tillegg til dette, er det tatt med punkter som det ble enighet om i frontfaget og i
forhandlinger mellom LO og NHO, bl.a. økning av matpengesatsen, og
bestemmelser om pensjon.

Utvalg i tariffperioden 2016 - 2018
Utvalg - sjåførkompetanse
Mandat:

Kartlegge bransjens spesifikke kompetansebehov, herunder spesielt innholdet i
fagbrevutdanningen, og sette dagens læreplan opp mot bransjens
kompetansebehov.
Utvalg for langtransport:
Mandat:
Partene er enige om å nedsette et partssammensatt utvalg som har som oppgave å
se på avlønningen for langtransportsjåfører.
Prøveordning innarbeidingsordninger:
Arbeidstid og arbeidstidsordninger innen godstransport.
Partene er enige om videreføre arbeidet med forsøksordninger i tariffperioden 2016 2018.
Arbeidstakersiden fastsetter retningslinjene for utvidet arbeidstidsordning, samt vilkår
for igangsetting av videre forsøksordninger (ref. retningslinjer for utvidet arbeidstid).
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Slik deltar du i uravstemningen
Alle medlemmer i NTF som får sine lønns- og arbeidsvilkår fastsatt på grunnlag av
Overenskomsten Transportselskaper i Norge (avtale 377) mellom NHO/NHO Transport –
LO/NTF har stemmerett og stemmeplikt.
FRIST ELEKTRONISK URAVSTEMNING
I årets uravstemning kan du også stemme elektronisk på PC eller mobiltelefon (sms).
Elektronisk avstemning i tidsrommet fra 22. juni til og med 4. juli kl. 24:00
Den elektroniske avstemningen er begrenset til de som var medlem per 22. juni 2016.
Nye medlemmer må stemme ved bruk av vedlagte stemmeseddel og merke konvolutten med
medlemsnummer eller navn og sende den i vedlagte returkonvolutt til Norsk
Transportarbeiderforbund.
Det er bare mulig å stemme en gang og å benytte en av avstemningsformene. Dersom
det er stemt elektronisk vil den papirbaserte avstemningen bli forkasta.

Elektronisk avstemning
For å gjøre det må du:

-

gå inn på forbundets nettside: http://www.transportarbeider.no

-

åpne fana ”min side” og logge på med medlemsnummer og passord.
Medlemsnummeret finner du på medlems-/LO favørkort eller på
medlemsbladet ”Transportarbeideren”.(ta bare med tallene etter 96)
Ved første gangs pålogging benyttes fødselsdato (dag/måned/år - ddmmåå).
Du får beskjed om å opprette ditt eget passord.
NB! Fyll ut manglende opplysninger på din side.

-

åpne ”fana” uravstemning og stem ”Ja” eller ”Nei” til årets resultat. (Kun
medlemmer tilknyttet ovennevnte tariffavtale vil få tilgang til å stemme)

-

Dersom vi har registrert korrekt mobilnummer til deg, vil du få tilsendt en
link, der du kan klikke deg inn å stemme direkte.

-

Du kan også bruke mobiltelefon ved å sende en SMS til telefonnummer 26112
med følgende kode:
NTF (mellomrom) JA eller NEI (mellomrom) medlemsnummer (tallene etter 96)
(mellomrom) fødselsdato (ddmmåå).
Eksempel: NTF JA 123456 010112
Etter at du har sendt sms til telefonnummer: 26112, vil du få en bekreftelse om
at din stemme er registrert.
Den elektroniske avstemmingen er gratis.

Avstemning ved bruk av vedlagte stemmeseddel:
FRIST MANUELL AVSTEMNING (STEMMESEDDEL)
Dersom du velger å stemme ved bruk av den vedlagte stemmeseddelen må den være oss
i hende senest 7 juli kl. 12:00 (NB! Husk en forsendelsestid i posten på ca. en uke.)
-

du skal stemme ved å krysse av JA eller NEI på stemmeseddelen bakerst i dette
heftet. Avstemningen skal være hemmelig, og skal fortrinnsvis foregå på et
medlemsmøte på arbeidsplassen etter forutgående informasjon om
forhandlingsresultatet.

-

stemmeseddelen skal legges i konvolutten merket ”Til stemmeseddel” og deretter i
den hvite konvolutten.

-

på baksiden av den hvite konvolutten SKAL du skrive medlemsnummer
og/eller navn. Konvolutter uten medlemsnummer og/eller navn blir forkastet.

-

Dersom du har fått tilsendt materiellet hjem, skal stemmeseddelen legges i
konvolutten merket ”Til stemmeseddel”, som deretter legges i den ferdigfrankerte
og -adresserte returkonvolutten. På baksiden av returkonvolutten MÅ du skrive
medlemsnummer og eller navn. Skriv tydelig (blokkbokstaver). Konvolutter uten
medlemsnummer og/eller navn blir forkastet. Returkonvolutten legges i nærmes
mulige postforsendelse.
Stemmeseddelen må være oss i hende senest 7 juli kl. 12:00
(NB! Husk en forsendelsestid i posten på ca en uke.)
Vi anbefaler derfor at du stemmer elektronisk ved bruk av sms eller på ”Min
side” på http://www.transportarbeider.no

Bruk din rett til innflytelse - delta i uravstemningen!

..................................................................................................

STEMMESEDDEL
Stemmeseddel for NTFs medlemmer
Transportselskaper i Norge (avtale 377) NHO/NHO Transport –
LO/NTF
(7. juli 2016 kl. 12:00)

Jeg sier JA til forslaget:

Jeg sier NEI til forslaget:

