Møtereferilt

ffi&Wi.'å
Deltagere

Firma

Vår dato

Rune Halvorsen, personalsjef
Bjørn Martinsson, personalleder
Harald Braathen, hovedtillitsvalgt
Olaf Tandberg, personalleder
Magnar Olsen, personalleder

Peab
Peab
Peab

3i. ausust2A09

Finn Moe, hovedtillitsvalgt
Morten Nordengen, driftsleder
Kåre Berg, hovedtillitsvalgt
Jan R. Kopstad, personalleder
Kare Thorkildsen, hovedtillitsvalgt
Lars Kvadsheim, personal- og

NCC

NCC
NCC
Selvaag
Selvaag
Skanska
Skanska

Hent

adrninistrasj onsleder
Øy stein Lau gen, hovedtil I itsval gt

Hent

Harald Berg, personalsjef

AT'

Arne Sveen, hovedtillitsvalgt

AF

Kopi til
Møtedato, tid og sted

31.08.09.

kl i 200-1400, HK Peab

Neste møtedato, tid og sted
12.10 .09 ., kl 1 200-1 5 00,

HK Skanska

Referent

Harald Braathen

lavl

Avtale om arbeidsleie mellom Oslo bedrifter
Saker til behandling

Gjennomgang av avtalen om arbeidsleie mellom
produkj sonsbed rifter i Trondheimsom rådet.
bystein Laugen redegjorde for hvordan avtalen fungerer i Trondheim.
lEnieh.t om at Rune Halvorsen sender ut forslag til avtale mellom Oslo Rune H
bediiftene til deltakerne og at deltakerne kommer med innspill til møtet.
Alle
,Vi prøver å bli enige om teksten i avtalen på neste møte.
2.

3.

Liste over deltakerne og kontaktpersoner.
enightt om at Harald Braathen setter opp e-mail- og adresseliste som

Harald

oveisendes deltakerne. Hver bedrift utpeker sin(e) kontaktperson(er)
neste møte.

tAtte

lAvtalemal.
etrigtt"t om at Jan R. Kopstad sender ut forslag til avtalemal til
deltakerne og at deltakerne kommer med innspill til teksten til neste
:pØte. Vi prøver å bli enige om teksten i altalemalen på neste møte.
,Referat.
lEnigh"t om at Peab er ansvarlig for å skrive møtereferatfra møtene'
lArbeidssituasjonen.
Kort gjennomgang av arbeidssituasjonen i de enkelte bedriftene
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til

lJan

AIle

Før 12.10.
:

Neste
mØIe

B

Før 72.10.
Neste
møte

K

Før 12.10.
Neste

wffi&ffi

Møtereferat

Deltagere

Firma

Vår dato

Rune Halvorsen, personalsjef
Harald Braathen, hovedtillitsvalgt
Olaf Tandberg, personalleder

Peab
Peab

12. oktober 2009

Finn Moe, hovedtillitsvalgt
Morten Nordengen, driftsleder
Kåre Berg, hovedtillitsvalE
Jan R. Kopstad, personalleder
Kare Thorkildsen, hovedtillitsvalgt
Roger Ekle, hovedtillitsvalgt
Harald Berg, personalsjef

Arne Sveen, hovedtillitsvalgt
Merethe Lie Bråten, hr-sjef
Terj e Olsen, hovedtillitsvalgl

NCC
NCC
Selvaag
Selvaag
Skanska
Skanska

Hent
AF
AF
G. M. Backe
G. M. Backe

Kopi til
Neste møtedato, tid og sted

Møtedato, tid og sted

12.10.09 .,

kl

I

2A0-1

5

00,

HK

Skanska

HK AF, innkalling kommer

Referent

Harald Braathen

Side:

I

av

1

Avtale om arbeidsleie mellom Oslo bedrifter
I

:Saker

2.

4.

til behandling

Gjennomgang av avtalen om arbeidsleie mellom
prod ukj sonsbed rifter i Osloområd et.
,Gjennomgang av utsendt forslag til tekst. Forslag godkjent med
endringer gf ort i møtet. Ar4alen ble underskrevet av møtedeltakerne.
Mangler underskrift fra ledelsen i Hent og AF, de tillitsvalgte i
respektive firma ordner dette og Arne Sveen sender ferdig underskrevet
iaWale til samtlige. Originalen sendes Rune Halvorsen.
Liste over deltakerne og kontaktpersoner.
,Harald Braathen sender ny oppdaterl liste til deltakerne.
Mangler kontaktperson for ledelsen i Hent og AF.
rMangler også noen tlf nummer, de av dere som ikke står oppført med tlf
nummer sender dette til Harald.
til neste møte.
Hver bedrift utpeker sin(e) kontakt
Avtalemal.
lOversendte avtaler fra Skanska og Peab ble gjennomgått i møtet.
:Forslag til endringer som framkom i møtet og forslag til påslagsprosent
,innarbeides i forslag til avtale som fremlegges til neste møte av Jan
iKopstad og Rune Halvorsen.
;Referat.
Enighet om at Peab er ansvarlig for å skrive møtereferat fra møtene.

Frist

Ansvar

Alle
Roger, Arne

Neste
møte

I

AIle

:

l
I
I

iJan.
Rune
i'

Neste

'møte

i
I

HB, RH

I

5.

Neste møte.
Neste møte blir hos AF på Storo, Arne Sveen er ansvarlig for å finne
lmøtedato os å innkalle til møtet.
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l

I

;Arne

Så

fort

som mulig

AVTAIE OM ARBEIDSLETE MELLOM PRODUI{SJONTBEDRTFTER I OSLO
ON{RÅDET (FOB g L-2.2)

De tillitsvalgte og ledelse er enige om at bedriftene skal ta icontaict med hverand,re ved beliov for
opp
eller nedbemanning av fagatbeidere.
Ved evenfuell avtale mellona bedriftene er det innleiers lønns- og arbeidsvillcår som gjøres gjeldene,
Det er ar'talens intensjon at de irurleide imgår i gieidende akkordartale eller der hvor det er
hensilctsmessig at det artales egen akkord for innleide arbeidstalcerellag. Dette nå avkiares
med
berørte baser i forkant.
Det er videre enighet om å ha et ekstra folcus på lærlinger og tett samarbeid prellom bedriftene, slik
at
man sikrer god og variert opplæring av disse.

Avtalen er basert på tillit og det skal ikke forekornme alciv rekruffering av hverandres ansatte når
man
har ar4ale om utleie.
Denne avtale evalueres i oktober 2010.
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Ledelse:

Tillitsvalgt:
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Ledelse:

Tiilitsvalgt:

NCC

Ledelse:

Tillitsvalgt:

Peab

Ledelse:

Tillitsvalgt:

Selvaag

Ledelse:

Tillitsvalgt:

Skanska

Ledelse:

Tillitsvalgt:

Gunnar M. Baclce

Ledelse:

Tillitsvalgt:

