
8. juli 2016, ble avholdt
forhandlinger mellom YS/Delta og
SAMFO for Overenskomsten for

virksomheter i boligsamvirket.

Forhandlingene ble holdt i SAMFOs
lokaler.

PROTOKOLL

Tilstede:

fra Delta: Sveinung Berger

fra SAMFO: Astrid Flesland

Partene er enige om følgende:

I. Økonomi

Generelt tillegg per l. mai 2016.
Det gis et generelt tillegg med kr. 5.790,- pr år for 100% stilling.

Lokale forhandlinger:
Til lokale forhandlinger avsettes det kr. 3.860,- pr år for 100% stilling.

Minstelønnssatsene:

Minstelønnssatsene i § 11 heves med kr 13.000,- per år. Det generelle tillegget inngår i hevingen av
minstelønnssatsen.

H. Avtalemessige endringer

§ 9 - Ytelser ved dødsfall gis ny ordlyd med virkning fra 30. april 2018:

§ 9 - Ytelser ved dødsfall

9.1 Generelt

De ansatte i bedriften skal være omfattet av en gruppelivsforsikring som kommer til anvendelse ved
dødsfall. Forsikringen skal medføre utbetaling av et engangsbeløp til ektefelle, partner iht. lov om
registrert partnerskap og samboer. Ordningen gjelder også de som for en vesentlig del ble forsørget av

arbeidstakeren.
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9.2 Heltidsansatte:
Beløpet fastsettes slik:
(G = grunnbeløpet i folketrygden)

Under
51 år
52 år
53 år
54 år
55 år
56 år
57 år
58 år
59 år

51 år 10,0 G
9,5'

9,0 <

8,5

8,0

7,5 <

7,0 <

6,5'

6,0

5,5
Over 59 år

G
G
G
G
G
G
G
G
G
5,0 G

9.3 Deltidstilsatte;
For deltidsansatte utbetales et beløp som fastsettes forholdsmessig etter stillingsbrøk - dog slik at
minste utbetaling er 2G. Slik avkorting foretas ikke når arbeidstiden i inntil l år reduseres i medhold
av arbeidsmiljøloven § 10-2 (4).

9.4 Begunstiget
Forsikringssummen utbetales i slik rekkefølge (ugjenkallelig begunstiget i den rekkefølge de er nevnt):

A. Avdødes ektefelle (se dog bokstav C). Likt med ekteskap etter denne bestemmelse regnes
registrert partnerskap etter lov av 30.04.93.

B. Samboer (se dog bokstav C)
C. Barn under 25 år. Disse skal ha utbetalt minst 40 % av erstatningsbeløpet selv om det er

erstatningsberettiget ektefelle eller samboer.

D. Andre personer som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde.

9.5 Samboer

Som samboer regnes person som har felles bopel og felles barn med arbeidstakeren, eller som kan

dokumentere at samboerforholdet har bestått i de siste 2 år. Dette gjelder ikke dersom det på det
tidspunkt forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne
inngås.

9.6 Begravelsesbidrag
Om det ikke finnes etterlatte som nevnt i 9.4, utbetales 1,5 månedslønn til dødsboet.

9.7 Forsikring
Arbeidsgiver plikter å tegne gruppelivsforsikring til dekning av ovennevnte ytelser. Før arbeidsgiver
velger forsikringsselskap, bør valg av selskap drøftes med tillitsvalgte.

§ 13 - Lokale lønnsforhandlinger

Det inntas en ny merknad til bestemmelsen:

Som en prøveordning er partene enige om at lokale forhandlinger for borettslagene i medhold av

denne bestemmelsen i sin helhet kan føres mellom partene sentralt.

Det forutsettes at det foreligger fullmakt fra de lokale parter til at forhandlingene kan gjennomføres på
denne måten.
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Oppnås ikke enighet mellom partene sentralt, kan saken bringes inn for et utvalg jf. § 13, siste

avsnitt.

Til protokollen:

Dette er en prøveordning som skal evalueres med oppstart senest l. desember 2017, slik at resultatet

foreligger senest l. febmar 2018. Evalueringen skal gi svar på om ordningen bør videreføres som et

permanent tilbud, eventuelt i justert form.

m Varighet og reguleringer

§ 21 VARIGHET OG REGULEMNGSBESTEMMELSER

21.1 Varighet
Denne overenskomst med bilag trer i kraft fra vedtakelsen og gjelder til 30.04.2018. De nye

minstelønnssatser gjelder fra 01.05.2016.

21.2 Fornyelse

Overenskomsten fornyes automatisk for l år om gangen hvis skriftlig oppsigelse fra en av

partene ikke er fremkommet innen 2 måneder før utløpstid.

21.3 Gjennomføring av lønnsregulering

a) Lønnsregulering foretas ikke for ansatte som er fratrådt på vedtakelsesdagen eller

tidligere.

b) De tillegg som følger av lønnsreguleringen pr. 01.05.2016, gis ikke til ansatte som tiltrer

stillingen etter 30.04.2016 såfremt deres lønn minst svarer til de lønninger som gjelder

fra 01.05.16. Det samme gjelder når tariffavtale opprettes etter vedtakelsen.

c) Det skal ikke foretas omregning og etterbetaling av godtgjørelse for overtids- og

skiftarbeid m.v. eller av tillegg for ubekvem arbeidstid som er utført til og med

vedtakelsesdagen.

Reguleringsbestemmelser for 2. avtaleår

Før utløpet av l. avtaleår, skal det opptas forhandlinger mellom SAMFO og YS eller det organ

YS bemyndiger, om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår.

Partene er enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjon på

forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår, samt pris- og lønnsutviklingen i l.

avtaleår.

Endringene i tariffavtalene for 2. avtaleår tas stilling til av det organ YS bemyndiger og

SAMFOs styre.

Hvis partene ikke blir enige, kan den organisasjon som har fremsatt krav innen 14 - fjorten -

dager etter forhandlingenes avslutning si opp de enkelte tariffavtaler med 14 - fjorten - dagers

varsel (dog ikke til utløp før l. mai 2017).
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De sentrale parter er enige om at lønnsoppgjøret i 2016 totalt sett bør ligge på linje med arbeidslivet

for øvrig.

Redaksjonelle endringer

Partene er enige om å foreta nødvendige redaksjonelle endringer i Overenskomsten.

W SVARFRIST

Resultatet er godkjent av begge parter.

Oslo, 8. juli 2016

For SAMFO
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Astrid Flesland

For-pelta
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