
RIKSMEKLERENS MøTEBOK

isak2020-002 mellom

PARAT
på den ene side

og
NORSK INDUSTRI
på den annen side

vedrørende Tariffrevisjonen 2020 - Industrioverenskomsten.

Den 5., 6.,1'1..,12,13,1,4.,17.,18.,19.,20. og21 august 2020bIe det avholdt meklingsmøter på
Thon Hotel Opera, Oslo under ledelse av mekler Hilde Lund.

Til stede for partene:
Parat: Kjell Morten Aune, Einar Ove Hukset, Ole Christian Melsom,

Marte Camilla Vikane, Frode Roberto Rettore, Christian
Jørgensery Hogne Hole, Reidun Ravndal, Turid Svendsery Tonje
Krakeli Sneery Anneli Nyberg, Unn Kristin Olsen" Roy
Alexandersery Hilde-Marit Rysst, Chris Navelsaker og Nina
Skrove Falch.

Norsk Industri: Sunniva Berntsery Vibeke Lærum og Trygve Dahle.

Det ble fremlagt:
1. Melding om plassoppsigelse fuaParat, mottatt 4. august 2020.
2. Riksmeklerens forbud mot arbeidsstans, datert 4. august 2020.
3. Parats begjæring om at meklingen avsluttes, datert 16. augast2020
4. Diverse dokumenter.

Meklingen fant sted i fellesmøter og særmøter

Parat meddelte at forslaget vil bli behandlet i henhold til de regler som gjelder for
saksbehandlingen for vedkommende part.
Svarfrist 25. september 2020 kl. 12.00.

Meklingen ble avsluttet kl. 24.00.

b( Hilde Lund
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I LøwNs:ru,r-Bcc
1. Det gis et generelt tillegg på kr 0,50 pr. time til alle.
2. I tillegg til lønnstillegget under punkt l, gis det et tillegg på kr 1,50 pr. time til alle

arbeidstakere omfattet av Industrioverenskomstens Tekodel.
3. Lønnstilleggene under punkt I og2 innarbeides i overenskomsten på vanlig måte.

Om lo kal e forh andl in ger
Reelle lokale forhandlinger er avgJørende for at lønnsnivået i de konkurranseutsatte
bedriftene avspeiler konkurransesituasjonen og resultatet i bedriften. Store forskjeller
mellom bedriftene vil resultere i ulike resultater av de lokale forhandlingene. Anslaget fra
de lokale forhandlingene er et gjennomsnitt og er ikke bestemmende for forhandlingene i
den enkelte bedrift, hvor resultatet kan bli høyere eller lavere. Lønnsvekst fra lokale
forhandlinger skal baseres på de fire kriterier, bedriftens økonomi, produktivitet,
framtidsutsikter o g konkurranseevne.

2. FonSxuTTERTNGAvSYKEPENGER
Ny telrst Fellesdelen S 10.2 Forskuttering av sykepenger:
Norsk Industri og Parat vil anbefale lokale parter å gjennomgå grunnlaget for forskuttering
av sykepenger der dette ikke gjøres. Bedriftene har ikke adgang til å forskjellsbehandle
arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger.

3. Errpn- oc vTDEREUTDANNING FoR ALLE
Ved innføring av et etterutdanningsprogram som for eksempel Industrifagskolen, skal en
plan for innhold, behov og gjennomføring drøftes med de tillitsvalgte. Ved enighet inngås
en avtale om felles ansvar for gjennomføring mellom bedriften og de tillitsvalgte.

Viser til vedlegg 5 og 6,

Awrxr,rNc Av NEXANSDELEN
Nexansdelen awikles og VO-delen gjøres gieldende for Nexansbedriftene i Norge med
virkning fra lll-2021. Innen den tid skal de lokale parter med bistand fra Norsk Industri og
Fellesforbundet gjennomgå de lokale særavtalene seff i sammenheng med de ulikhetene
som er mellom Nexans- og VO-delen.

Det vises til Hovedavtalen bestemmelser om lokale særavtaler og adgangen til å si opp slike
etter gjennomførte forhandlinger.

5. INnusrnIovERENSKoMsrEN - vIDEREUTVIKLING
For tariffperioden 2022-2024 skal dagens VO $2.2, siste avsnitt lyde som følger:

I/O-delen køn etter loknl øvtale gjøres gjeldendefor arbeidstakere i ovenfor nevnte
stillingsgrupper som har stillinger innenfunksjonærområder og/eller har stillinger som
arbeidsledere.

Norsk Industri og Fellesforbundet vil i tariffperioden 2020-2022 gjennomføre et
partssammensatt utvalg for å utarbeide forslag til nødvendige tilpasninger av
bestemmelsene i VO som følge av ny $2.2 siste avsnitt.

4.
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6.

Utvalget skal også utarbeide forslag til definisjon av stillinger utover fagarbeidernivå, jf
$2.3.

Partene er enige om at det er viktig med en utvikling av overenskomsten i tråd med
endringer i teknologi og arbeidsorganisering og behovet for å sikre frontfagets sentrale
rolle.

En av utfordringene er hvordan omfangbestemmelsen i Industrioverenskomsten, VO-delen
blir praktisert for arbeidstakere som i det vesentlige har sin stilling knyttet til produksjonen.

Partene vil i felleskap avklare hvordan omfangsbestemmelsen i VO-delen skal forstås og
praktiseres i henhold til partenes intensjoner.
I en slik utredning skal partene også se pk øvrige deler av Industrioverenskomsten, samt
VO-delens bestemmelser som eks, lønnsforhandlinger, arbeidstid, garantibestemmelser,
dagsing m.m. for hvordan de eventuelt kan tilpasses eventuelle endringer som partene blir
enige om. Dette gjelder også for hvordan VO-delen kan utvikles i forhold til fleksibilitet
innenfor dagens omfangsbestemmelse.

Partene skal under sitt utvalgsarbeid også hensynta industriforbundsmodellen, og dens
eventuelle påvirkning for utvalgets vurdering av h gøre VO-delen gjeldende for andre
arbeidstakere tilknyttet produksjon.

Parat og Norsk Industri er enige om at bedriftene videre må gis tid til å implementere evt
nye tariffbestemmelser som følger av utvalgsarbeidet og tariffoppgSøret2022.

Parat og Norsk Industri er enige om at Parat skal holdes orientert om dette arbeidet. Parat
skal videre ha anledning til å fremme sine synspunkter på arbeidet, evt. gjennom egne
møter med Norsk Industri.

PanrssauMENSATT urvALG FoR TARTFFpERToDEN 2020-2022
Norsk Industri og Fellesforbundet nedsetter et utvalg for å se på mulige reguleringer av
lønns- og arbeidsvilkår for arbeid offshore som ikke er relatert til olje- og
gassvirksomheten. Organisasjonene utpeker 2 personer fra hver side som skal delta i
utvalgsarbeidet. Uwalget avtaler nærrnere innhold i mandat og fremdrift ved konstituering.
Utvalget skal rapportere fremdrift og felles initiativer og tiltak direkte til Fellesforbundet
ved forbundsleder og Norsk Industri ved administrerende direktør. Utvalgets innstilling
behandles i tariffoppgj øret 2022.

Parat og Norsk Industri er enige om at Parat skal holdes orientert om dette arbeidet. Parat
skal videre ha anledning til å fremme sine synspunkter på arbeidet, evt. gjennom egne
møter med Norsk Industri.

ØvRrcr ENDRTNGER / vrurRnurvIKLING AV INtusrnrovERENsKoMSTEN
Alle endringer som fremkommer av vedlegg 7 skal implementeres i Industrioverenskomsten i
tariffperiode n 2020 - 2022.
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Endringene er basert på partenes arbeid under forhandlingene og meklingen og er partenes
omforente forslag til endringer som ikke følger av andre deler av Riksmeklerens forslag.

8. Lrxrsrrr-lrNc
Parat og Norsk Industri er enige om å arbeide aktivt og målrettet for likestilling og for å
hindre diskriminering. Partene vil intensivere informasjonsarbeidet og opplæringstilbudet
til medlemsbedriftene i tariffperio den 2020 - 2022.

Det vises også til protokoll mellom LO og NHO inngått etter henvendelse fra
Fellesforbundet og Norsk Industri. I protokollen er det enighet om å ta opp til behandling
"Aktivitetsprogram mellom LO og NHO - Likestilling mellom kvinner og menn" og
tilleggsavtale II "Rammeavtale om likestilling mellom kvinner og menn i arbeidslivet".

Parat og Norsk Industri minner partene lokalt på viktigheten av at de gjennom aktivt
partssamarbeid tar i bruk den nye likestillings - og diskrimineringsloven.

Videre forplikter partene seg til å realitetsbehandle endringer av Industrioverenskomsten
Fellesdelen $$ 4.1 og7.4 ihht. endringer i likestillings- og diskrimineringsloven ifm.
tariffoppgjøret 2022.

Fnr,r.rssrr,lc 3 - OU-noNonr
Norsk Industri og Fellesforbundet anerkjenner behovet for å sikre en god opplæring av
tillitsvalgte på bedriftene og ser det formålstjenlig med en gjennomgang av bruken av OU-
fondets midler. Norsk Industri og Fellesforbundet vil invitere NHO og LO inn i dette
arbeidet.

Parat og YS holdes orientert om arbeidet.

10. Fnr,r-nssrr,lc4 -TREKKAVTALER
Norsk Industri og Fellesforbundet vil gjennomføre en felles gjennomgang av Avtale om
retningslinjer for prosentvis trekk av fagforeningskontingent - "Trekkavtale" (Fellesbilag
4). Målsettingen er en oppdatering slik at avtalen blir mer i tråd med dagens teknologisk
standard og ivaretar bedriftenes og forbundets behov for effektiv behandling og samtidig
ivaretar nødvendige personvernhensyn. Partene tar sikte på å sikre nødvendig forankring.

11. Avrur,npnRroDpNsLENGDE
Denne overenskomsten trer i kraft pr. 1. april 2020 og gjelder til 31. mars 2022 og videre
I - ett - år om gangen dersom den ikke av en av partene blir sagt opp skriftlig med
2 -to - måneders varsel

12. Rrcur,nnrNGSBEsrEMMELSER FoR2. AvTALEÅR
Før utløpet av 1. avtaleår skal det opptas forhandlinger mellom NHO 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 situasjonen på
forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår samt pris- og lønnsutviklingen i 1.

avtaleåtr.
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Endringene i tariffavtalene for 2. avtaleår tas stilling til i YS sitt hovedstyre eller det organ
YS bemyndiger og NHOs representantskap. Hvis partene ikke blir enige, kan den
organisasjon som har fremsatt krav innen 14 - fiorten - dager etter forhandlingenes
avslutning, si opp de enkelte tariffavtaler med 14 - fiorten - dagers varsel (dog ikke til utløp
før l. april202l).
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13.1 Fellesdelen

s 8.1

13. ØrNlNc Av ovERENSKoMSTENS sATSER

ørtn
Ny sats
1.4.2020

8.1.1 .8 Helkont. skiftarb. for hvert fulle arbeidete skift kr 49,94

for 1 17. mai

$ 9.1 Matpenger og forpleining
Matpengesatsen fastsettes til kr 90,00 for tariffperioden 2020 - 2022 i samsvar
med protokoll mellom NHO og LO av 11. mars 2020

13.2 Vo-delen
s 4.1 Minste timefo

$ 7.3

Ny sats
1.4.2020

Fagarbeider k 187,144.t.2.1
Etter 1 års arbeid som fagarbeider h 188,85

Spesialarbeider Vr 178,624.1.2.2
Etter 1 års arbeid som spesialarbeider kr 180,43

Hielpearbeider kr 170,194.1.2.3
Etter 1 års arbeid som hielpearbeider k 171,89

Ny sats
1.4.2020

1 skift: inntil lørdas kI.14.00 Intet
2. skift kr 20,10
Skift etter kl. 14.00 dager før søn- og helligdae kr 42,96

7 .3.t

Fra 14.00 på iul-, nyttårs-, påske- os pinseaften k 61,58
l. skift: inntillørdae kI.14.00 Intet
2. skift fu 20,72
3. skift kr 30,84
Skift etter kl. 14.00 daser før søn- oe helliedag w 44,20

7.3.2

Fra 14.00 på iul-, nyttårs-, påske- og pinseaften kr 63,32
I . skift: inntil lørdae kI.14.00 Intet
2. skift k{ 21,96
3. skift k 32,51
Skift etter kl. 14.00 daser før søn- oe helliedae kr 46,67

7.3.3

Fra 14.00 på iul-, nyttårs-, påske- og pinseaften kr 66,91
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$ 7.4 Deltid
Ny sats
1.4.2020

lDeltid kr 9,22

$ 7.s Sær sm arbeid

Bilag 1 Tariffavtale for arbeid offshore
I 1.2 'l,JrtufYLtLtYx.

Ny sats
1.4.2020

lOffshoretilleee kr 82,31

11.5 Natti

11.6 Tilkomstteløtikk
Ny sats
1.4.2020

Tilkomstteknikk l<r 49,94

13.3 TD-delen

$ 3.1 Lønnsnivå løn

13.4 Nexansdelen

$ 6.3

I

Ny sats
1.4.2020

7 .5.1 Særlie smussig arbeid kr 9,25

Ny sats
1.4.2020

Nattilleee kr 45,13

Ny sats
1.4.2020

Nyansatte tu 178"62

Etter 1 års ansettelse kr 180,43

Fagarbeider w 187.14

3.1.1

Etter I års arbeid som fagarbeider kr 188,85

Ny sats
1.4.2020

1. skift: inntil lørdae kI.14.00 Intet
2. skift kr 20.68
Skift etter kl. i4.00 dager før søn- oe helliedae kr 44,16

6.3.7

Fra 14.00 på iul-, nyftårs-, påske- og pinseaften kr 63,32
1. skift: inntil lørdae kl.14.00 Intet
2. skift U{ 21,30

6.3.2

3. skift w 31,70



13.5 Tekodelen

Skift etter kl. 14.00 dager før søn- oe helliedae lt<r 45,44

Fra 14.00 på iul-, nwårs-, påske- og pinseaften lkr 65,10

$ 2.2 Normallønn

$ 2.4

$ 2.s

$ 4.1 Sm arbeid

Bilag 2 Garantiordn

9

Ny sats
1.4.2020

Gruppe I: Nybegynnere k 149.49

Etter 4 måneders arbeid kr 155,66

Etter 1 års arbeid kr 156,86

Unge arbeidere under 18 år kr 123.41

- etter 4 måneders arbeid kr 128,38

Ny sats
1.4.2020

Etter 3 års ansettelse kr 1,50

kr 2,00Etter 4 års ansettelse

Etter 5 års ansettelse kr 2,00

Etter 10 års sammenhengende ansettelse kr 2,00
kr 7,50-ialt

Ny sats
1.4.2020
k 6.072.5.2 Tilleee for fagbrev (minimum)
kr 6,072.5.3 Satsen hentes fra2.5.2

Ny sats
1.4.2020
k 1,194,1,1 Særlig smussig arbeid

Ny sats
r.4.2020

Gi.sn. under 80 Yo av ind.ei.snitt kf 3,r9
kr 2.66Gi.sn. mellom 80 oÅ oe82,5 yo av ind.gi.snitt

Gi.sn. mellom 82.5 % os.85 yo av ind.si.snitt kr 2,13



14. ØvRlcpovERENSKoMSTENDRTNGER

14.1 Vo-delen

$ 4.2 Regulering av satser
Endres i samsvar med det generelle tillegget.

Bilag 1 Tariffavtale for arbeid offshore - Utvalgsarbeid
Fellesforbundet og Norsk Industri har etablert en omforent partsforståelse som konkret
viser grenser for ytre rammer for fleksibilitet og forutsigbarhet. Videre gir den avklaring av
hvordan sykefravær skal behandles i avregningen etter offshorebilagets pkt. 3.9.2,rcf.
vedlegg.

Partsforståelsen vedlegges Riksmeklerens møtebok, og skal inngå i en omforent veileder
som nærmere skal beskrive forståelsen og praktiseringen. Veilederen planlegges ferdigstilt
innen 31. oktober, og den skal gjennomgås i felles samling(er) i november etter modell av
"RKl-veilederen".

Det etableres et partssammensatt utvalg med mandat å gjennomgå Offshorebilagets
bestemmelser med sikte på å fremme eventuelle forslag til endringer/oppdateringer,
herunder også å se på de utfordringer Fellesforbundet har synliggjort gjennom de tariffkrav
som var fremmet. Utvalget skal bestå av inntil 5 personer fra hver side, og det skal avlevere
sin rapport senest 15. desember 2021. Eventuelle forslag om endringer skal implementeres i
overenskomsten for 2022-2024 og inngå i grunnlaget for tarifforhandlingene i2022.

Merknad
Igangsettelse av utvalgsarbeidet skal ikke gripe inn i løpende håndtering av tvistesaker

Parat og Norsk Industri er enige om at Parat skal holdes orientert om dette arbeidet. Parat
skal videre ha anledning til å fremme sine synspunkter på arbeidet, evt. gjennom egne
møter med Norsk Industri.

Bilag 2 og3
Rammeavtale om arbeidstidsordning for store anlegg og Rammeavtale for
innarbeidingsordninger på land med daglig arbeidstid ut over 10,5 timer med/uten
søndagsarbeid
Bilag 3 videreføres for tariffperioden 2020-2022 med følgende endring i innledningen:
Rammeavtalen er inngått mellom Parat og Norsk Industri for tariffperioden 2018-2020-
2022 ---

Norsk Industri og Fellesforbundet etablerer et partssammensatt utvalg med mandat å se på
muligheten for å utarbeide flere standardiserte rotasjonsordninger som kan brukes som
retningsgivende eksempler for lokale parler, utover de som fremgår i dag av bilag? og3.
Det presiseres at det ikke er tale om å utarbeide en uttømmende liste av godkjente
arbeidstidsordnin ger.
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Utualget skal også wrdere Norsk Industris krav om at to fridager i oppholdsperioden i
rotasjoner etter VO-bilag3 bør gjøres mulig.

Utvalget skal bestå av 3 personer frahver side, og det skal avlevere sin rapport senest

15. desember 2021.

Parat og Norsk Industri er enige om at Parat skal holdes orientert om dette arbeidet. Parat
skal videre ha anledning til å fremme sine synspunkter på arbeidet, evt. gjennom egne
møter med Norsk Industri.

Viser til vedlegg L

14.2 TD-delen og Nexønsdelen
De endringer som gjøres i VO-delen med bilagene, gjøres tilsvarende i TD-delen og
Nexansdelen der denne har sammenfallende bestemmelser.

15. VrRxxlNcsrrDsPUNKT
Det generelle tillegget gis med virkning fra og med 0l .04.2020

Øvrige endringer i satser og overenskomstbestemmelser gjøres gjeldende med virkning fra
og med den dato hvor Riksmekleren har ffitt melding fra partene om at meklingsforslaget er
vedtatt forutsatt at ikke annet framkommer i denne overenskomsten.

16. Svnnrnrsr
Parathar meddelt Riksmekleren at forslaget skal sendes ut til uravstemning blant
medlemmer som omfattes av Industrioverenskomsten. Norsk Industri har meddelt at
forslaget skal behandles og godkjennes av deres styre.

Riksmekleren har i forståelse med partene satt svarfristen til Riksmekleren til fredag
25. september kl. 12.00.

17. PaRrnNnsØvRrcEKRAv
Partenes øvrige krav tas il,ke til følge.
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Dette dohtmentetfølger som vedlegg til RilameWerens møtebokfra tørffievisjonen 2020

Presisering av partsfortolking vedr, rammer for løpende plusr og minustid ved oppstnrt av
arbeidsoppdrag, avbrutt offshoreperiode og behandllng av eykefrnvær I avregningen efter V0-
bilag 1

Rammerfor løpende pluss- og minustid ved oppstart av arbeidsoppdrag
Arbeidstaker skal ha sitt arbeid fordelt så jerart som mulig gjerurom året. Irnidlertid anerkjenner
part€n€ at uforutsigbarhet i kundeoppdrag også kan medføre ufonrtsigbarhet for arbeidsoppdrag
oflsihore.

Partenes formål med denne presiseringen er gi mer forutsigbarhet for arbeidstid og fritid for ansatte.

Ansatte lcan i perioder bli satt på rotasjonsordninger hvor normal friperiode avkorted forlenges, eller
hvor normal oppholdsperiode ikke kan giennomføres. Dersom lokale parter ilte har avcalt noe amet,
gielder følgende rafilmer forpålagt pluss- og minustid gjennom avregningsperioden for arbeid
offshore iht. VO-biIag I pkt. 3 om arbeidstid m.m:
r 150 fimer plusstid (134,4 offshoretimer)
I 75 timerminustid (67,2 offshoretimer)

Greirsetallet på pluss- og minustid gielder til enhver tid i lqpet av årsarneenhgsperiode,n.

Pålegg om arbeid utover overnevnte rfinme for plusstid godtgiøres som for overtid bestemt,
Overtidstillegget går til fortløpende utbetaling iht bedriftens rutiner for lørmsutbetaling. Ved den årlige
avregningen skal arbeidede timer som allerede er godtgjort som for overtid bestenrt iht rammetallet
(150) ikke godtgiøres med nytt overtidstillegg hvis arbeidstaker har plusstid utover fullt årsverk
(1582). Det vises til dagens bestemmelse om rårsavregning i bilaget punkt 3.2 femte ledd

Minustid utover nermte nalnme godtgjøres med individuell timefortjeneste og kan ikke kreves
innarbeidet.

Awik fra ovennermte lan avtales mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Arbeidstaker og arbeidsgiver kan avtale at inntil 37,5 timer minustid på årsavreenings kan overfures til
neste årsarnegningsperiode. Minustimer som ilfte avtales ovsrføft" skal strykes uten trelk i lønn.

Norsk Indusfri og Parat tar €n giennomgang av hvilke versere,lrde 1y1s161qngåendc endring av
rotasjoner etc. som medførs pluss og ninustid som il&e skal viderefønes.

Ovennermte modell skal implmenteres med virkning fra og med arnegningsperiode for 2021.

Behundling av s.vtz.fravær i aweøningen. ref, Vo-bilag t pht. 3.9J
Sykefravær fra arbeidsperioder registreres som arbeidet tid unntatt i de tilfeller hvor rykefravær
qppstår etter at årstimeverket er opp&lt.

Verse,rende tvister om bebandring av sykefravær i avregningen videreføres ikke.

Innl e i e fra b emønnin gsfor et ak
Parat og Norsk Indushi erlienner at indushien kan ha behov for å supplere egenbernanning med
innleie fra f qlannin gsforetak.

Organisasjonene forutsetter at lokale parter finner nødvendige løsninger for å lnrnne benytte innleie fra
bemanningsforetalg herunder inngår avtaler iht. aml gL4-12 (2) der dette er nødvendig. Det fonrtsettes
vidffe at lokale paxtertar utgangspunkt i bedriftens produksjonsbehov og bunanningssituasjon.

Oslo 21. august 2020

$unniva Bsrntssn
Norsk Industri Pørat

Aune
('
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Deltakere:

Steln Lier-Hansen

Jlrn Eggum

Protokoll

Norsk lndustri

Fellesforbundet

Regulerlng ay setsene i Tekodslen

Under tariffoppgjpret på lndustrioverenskomsten 2O2Otor det diskutert på hvilken måte
normallønnssatsene i Tekodelen 5 2.2. skal reguleres ved en hovedtariffoppgiør.

Norsk lndustri aksepterer i årets lpnnsoppgj6r at satsene reguleres i tråd med lønnsveksten.
lmidlertid anser ikke Norsk lndustri dette som en ny praksis, men som en konkret
forhandlingslgsning.

Partene vil i etterkant av oppgjdret søke å avklare hvordan en justering av satsene i $ 2.2. skal
gjennomføres ved fremtldlge tariffoppgjør.

Oslo den 27.8,2O2A

Stein Ller-Hansen Jørn Eggum

Norsk lndustri Fellesforbundet



Vedlegg 3r) Norsk lndustri hllssfofrundet

Statsminister Erna Solberg 1I. august 2020

Frontfagsoppgiøret 2020
Fellesforbundet og Norsk lndustri henvender seg med dette til Statsministeren med anmodning
om at det giøres endringer i permitteringsregelverket.

Bakgrunnen for henvendelsen er deu bekymringsfulle utviklingen i æbeidsmarkedet som følge
av koronasituasjonen og de betydeligc smittevemtiltakene som er innført. Vi ser at mange
bedrifter må gå til permitteringer som følge av mindre etterspørsel ctt* bedriftener produkter og
tjenester.

Selv om situasjonen på arbeidsmarkedet fbr deler av indushien, er noe lysere nå enn i den fbrste
tida etter Covid-l9-utbruddet, med påfølgende nødve,ndige smittevenrtiltak og nedstenging av
deler av arbeidslivet, er situasjonen fortsatt svært alvorlig. Mange er pennitterte, og stadig flere
nærmer seg eller har passert 26 uker.

Usildcerheten som skapes ved at permitteringsadgangen ikke forlenges til 52 uker gir firykt for en
oppsigelsesbølge og økt ledighet utover høsten 2020, oginn i 2021.

Partene verdsetter forliket i Stofiinget om oljebeskatningen men ogsåfor leverandørindustien
vil oppdragene med internasjonale verdikjeder komme uregelmessig fremover, der særlig
oppblussing av koronasituosjonen i flere land gjør situasjonen uforutsigbar.

Pcrruitæring skåI ikkc bcnyttcs i utiden mcn dct mÅ hcllcr ikkc bti slik at bcdriftcr nrå si opp
arbeidstakere som de så seinere vil ha behov for å ta inn igjen. Det er viktig at bedrifter som
opplever stor usikkerhet i etterspørsel og ordremasse sikres forutsigbarhet for å lcunne holde på
den kompetansen arbeidstaker[€ representerer.

For industribedrifte,ne cr det dcrfor uå særdeles viktig å væte konkumansedyktig frernover, og
vinne de oppdragene som ef mulig, ved bl.a. å sikre at nøkkelkompetanse er disponibel for
bedriften når markedet bedrer seg.

Fellesforbundet og Norsk Indusbi scr derfor en utvidelse av dagpengeperioden til 52 uker nå
som helt nødvendig.

Vi imøeser et snarlig positiw svar.

Med vennlighilsen

;ktu 4^^n\u
Norsk
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STATSMINISTEREN

Oslo, 13. august 2020

Norsk lndustri v/adm.dir. Stein Lier-Hansen
Fellesforbundet v/forbundsleder Jøm Egg um

Frontfagsoppgjøret 2020 - permittcringsrcgrlv.rket

Jeg viser til felles brev fra forbundsleder i Fellesforbundet og administrerende
direktør i Norsk lndustri datert 11. august 2020, som Riksmekleren har
videreformidlet eom del av meklingen. I brevet anmodes det om at perioden med
dagpenger under permittering utvlJ€s til 52 uker.

Regjeringen varclet før sommeren at viville komme tilbake i august med en vurdering
av behovet for å utvide permitteringsperioden ytterligere dersom situasjonen i
arbeidsmarfiedet skulle tllsi det, Selv om det er tegn til bedring, er usikkefieten i
norsk og intemasjonal økonomifortsatt betydelig. I tillqg kommer usikkefiet knyttet
tildet viderc smitteforløpet. Antallpermitterte harfalt markert siden mai, men nivået
erfortsatt høyt. SituasFnen er krevende for mange bedrifter, og mange vil også ha
midlertidig redusert behov for bemanning utover høsten.

let møte rned finaneministeren, arbeids- og sosialministeren og næringsministeren
12. august ga parlene i arbeidslivet uftrykk for at dst er behov for å utvide
permitteringsperloden, og at det er ønskelig med en rask avklaring. Regjeringen
legger vekt på partenes syn og at en avklaring av dette spørsmålet nå er
hensiktsmessig også i lys av den pågående meklingen.

På denne bakgrunn vil regjeringen foretra enkelte endringer i
permitteri ngs rege lverket.
Konkret vil vi rdvide arbeidsgiverc fritak for lønnspllkt og tilsvarende rett til dagpenger
for permitterte, slik at permitterte kan få lønn eller dagpenger under pennittering inntil
52 uker innenfor 18 måneder. Endringen gjøres fra 1. november, når dagens
midlertidige odning løpar ut. Endringen vilomfatte både nye og løpende tilfeller.



Vedlegg 4

Når mulighetene tilå permittere utvides, €r det samtidig viktig å sikre at arbeidsgiver
løpende vurderer nødvendigheten av fortsatt permiftering. Vi må unngå at
permitteringer varer unødvendlg lenge, og ekspandercnds virksomheter må få tilgang
på arbeitlsknaft. En ny arbeidsgiverperiode, slik vi hadde i perioden fra 1. juli2016 og
ut 2018, vil bidra lil det. Vivil derfor innføre en afieidegiverperiode ll på fem dager
etterS0 ukers permittering, fra 1. januar 2021. Arbeidsgiverperiode ll vildermcd
gjelde alle som har vært permittert 30 uker eller mer per 1. januar.

Re$eringen leggertilgrunn at dlsse endringene cr knyttet tildon ekstraotdinære
situasjonen norsk økonomi nå opplever, og at behovet for utvidet
permlfterlngsperiode or midlertldlg. Det legges derforlllgrunn at maksirnal periode
med tritak for lønnsplikt og dagpenger under permlttering (7ien blir 26 uker for
permitteringer som iverkseftes etter 30. luni2021, dersom forholdene liggertil rctte
for det.

Utvidelse av permitteringsperioden krever et budsjettvedtak i Stortinget. Regjerlngen
vil derfor forsslå for $tortinget at det bevilges nødvendige midler i2020.

Med vennlig hilsen

*Ct

Ema Solbery

Kopi: Rlksmekleren

Sidc 2



ff''fiilrrk rndurtri
hllesforhundst

Statsminister Ema Solberg 21. august 2020

Frontfagsoppgiøret 2020
Fellesforbundet og Norsk lndustoi henvender seg med dette til Statsministeren med anmodning
om følgende:

Utbetalinger fre NAV
Omfanget av p*nrittering har historisk gått opp og ned i t&t med kor$unkturene og særskilte
hendelser- Vi hff likwgl 1ldri noen gang opplcvd at permitteringer er satt i verk så-brått og så
omfattende som nå r'nder koronasituasjonen. Vi har derfor forståelse for at situasjonen bååe med
illage Fystemer for utbetalinger av kompensasjonslønna ble utfordrende, og &t Oet Ule krevendc å
sikre ulbEtalinger av dagpenger tidsnok. Vi må nå lære av det som s(iedde-og sarrg. for at dst er
bgredskap som hindrer lange ventetider på utbetalinger av kompensu.3on ogå"g1rlog"r, dersom
liknende situasjoner igjen skulle oppstå.

For å hindre slike utbetalingsutfordringer som vi nå har opplevd, ved eventuelle framtidige nye
store perrritteringssituasjoner, er det viktig at regjering, Stortinget og partene i arbeittslivet
arbeidor tett sammen for å sikre at de kompenrasjonsordninger iom i€dtas raskt kan praktiseres.

rndustrifagskolen - etterutdanning for konkurransekmft i industrien
Norsk Industri og Feilesforbundet ble i tari{frppgiøret 2016 enige om å igangsette et arbeid
mellom partene for en styrket og mer systematisk kompetanseowitting. - -

Norsk Industri, Fcllesforbundet og regiøingen har som en oppfølging av dette i to fu hatt et
pilotprosjekt fot ett€rutdånning i induetrifag(Industridøgslcoiå"1. Fue*bridere har fiin
kompetansepåfyll giennom ko{e og tilrettelage nsOuter fra tci;ni$k ågskole. Nt,relfirngerena"
trepartssamarbsid har vært en forutsetning for prosjektet, og fortsatt trelartssamarbeid eien
viktig fonræetning i det videre arbeidet.

lndustrien må hele tiden omstille seg for å lykkes i den intemasjonale konkurransen. Derfor
trenger ansatte et konrpetanseløft for å ta i bruk ny teknologi på innovative og effektive måter.

Etter to år med pilotering er industrien nå moden for å utvide ordningen til et fullskala-tilbud.
pe{orber vlregieringen giøre ordningen pcrmaneuf og sette av tilslekkelige midler slik at
indussihdriffer over heJe lande.t kan bonytte ordningen. For budsjett etmr {}ztt.ty* A.t 

"tbehov for en rammebevilgning i$ntil kr. S0 millionei,

Foilengelse øv den milllcrtidige ordningen med rcfi til utdanningfor permittqte

vi ber også om at den mi$lgtidise ordningen med rett til utdanning for permitterte, som per nå
gielder til 31. dessmbcr, forlenges.



Offf.,lrkmdu*ri Hllssfo$undot
Aehov for w*fil sbæ rA sturc edWt ormffffåryr

Teriffpartene er orientert om dialog mellom myndighetene og Kongsborgindustrien om et
pilotprosjekt for et kompetansel€ft for denne industuiklynge& og parænJstiller seg bak
intensjonene i dette initiadvet.

Vi imøeser et snarlig positivt svar.

Med vennlig hilsen

l}ilhuhruth,
Norsk Industi

I



STATSMINISTEREN

Oslo, 21. august 2020

Norsk lndustri v/adm.dir. Stein Lier-Hansen
Fellesforbundet vlforbundsleder Jøm Eggum

Frontfagsoppglø ret 2020

Jeg viser til fellee brev fra forbundslader I Fellesforlrundet og administrerende direktør i

Norck lndustri datert 21. august 2020, som Riksmekleren harformidlet som del av
meklingen.

Utbetalingcrfie NAV

Som følge avvirusutbruddet innførte Norge 12. mars de shergeste og rnest inngripende
tiltak vi har hatt ifradstid. Parallelt med innføringen av smitteverntiltakene falt olieprisen
dramatisk, og viaå en rask nedgang iinternasjonal økonomi. Defte fikk store konsekvenser
både for bedrifter og enkeltpersoner. Omfanget av nedstengninger og permitteringer innenfor
et meget kort tidsrom gikk langt utover hva vi noon geng har opplevd tidligcre. For å motvirke
de negative effektene måtte vi på kort tld både styrke cksisterende støtteordninger og
etablere nye midlertidige ordninger. De nye ordningene som ble utformet ifrn.
stcrtlngsbehandlingen krcvde omfattende systemtilpasninger i NAV. Regjeringen opplyste
tydelig om høy risiko ved behandlingen av ordningene. Belastningen på l{AV viste seg å bli
svært stor.

Det er viktig å ta lærdom av den situasjonen vi har værl og er i. NAV hargjort seg erfaringer
eom innebærer at de er bedre rustet hvie det skulle oppstå en tilsvarende situasjon igJen.
Bl.a. gJelder dette evnen til raskt å etablere et apparat som på en god rnåte håndterer kriser i

etalen gjennom organisatoriske tilpasninger og flytting av ressurser, og sikre et godt ramspill
rnellom kompetansamiljøene som implementer nye regelverk og systemuMkling. Jeg legger
også til grunn at det vll være en høyere terekel tor å innføre endringer som krever
kompliserte regelverk og |KT-løsninger midt ien krise.

Håndtering av slike krisesituasjonerfordrer tett dlalog mellom regjeringen og partene i

arbeidslhæt. Vi har benyttet de etablerte semarbeidefora gjennom trepartssamarbeidet.
Denne dialogen har vært både nyttig og nødvendig under krlsehåndterlngen. Ved eventuelle
nye kriscsituasjoner vil vi fortsettc dEn tefte kontakten med partene i arbeidslivet.



lndusfif;agskolen - ottsrutdenning for konkurransekraft I industrien

Re$eringen satser på å utvikle fagskolefeltet som en stadig viktlgere del av det norcke
utdanningssystemet, og er positiv til lndustdfagskolen. M vll jobbe aktivt for at
lndustrifagskolen skal kunne bli et permanent tilbud gjcnnom tildcling av gtudieplesser, Dette
vil M gjøre innenfor det systemet som eretablertfor fagskolene i Fagskolemeldingen.
Regjeringen er innstilt på å forcslå for Stortinget en øremerket bevilgning på inntil 50 mill.
kroner til tilbud gjennom lndushlfagskolen i 202 1 -budsjettet.

For{cngclse av den midbrtidigo ordningen med rctt tll utdannlng for permlttertc

Regjeringen arbeider nå med å utforme el forslag til et nytt permanent regelverk for å kunne
ta utdanning mens man mottar dagpenger. Hvis et slikt permanent regelverk ikke er på plass
til 1. januar 2021, er ragJeringen innstilt på å forlenge dagens mldlertldige ordning fram til nytt
regelverk kan iverksettes.

Behov for særskilt støtte tll store industribedriftcrlltlynger i omstilting

Tariffpartene viser tildialog mellom rnyndighetene og Kongsbergindustrien om st
piloprosjekt for et kompetanseløft for denne lndustriklyng€n, og at de stiller seg bak
intensjonern i dettc initiativet.

Regjeringen er positiv til et prosjekt som kan gi et kompetanseløft for industriklyngen på

Kongsberg. Jeg var selv på besølr på Kongsberg i slutten av.juni i år, og ba da orn å få
oversendt en presentasjon av prosJektet i etter&ant av besøket, slik at vi kunne s€ hvordan vi
kunne følge opp dette fra rcgleringens side. Jeg mottok ct brev fra Kongsberglndustrien med
en elik presentasjon den 15. juli. I forlengeleen av dette lnviterte arbeids- og sosialministeren
representanter for Kongsbergindustrien til et møte i begynnalsen av august. Med
u(gangspunkt i denne dialogen arbelder regjeringen nå med hvordan det kan legges til rettE
for å flnanslere et prosJekt som kan gjennomføres innenfor de rammene som blant annet
statsstøtteregelverket setter.

Med vennlig hilsen

' --- '{:
--"':.-\ '-'''- 4'1

Erna Solberg

c]|-*-=

Sidc 2



Vpnrrcc 7 -Øwige endringer i videreutvikling av Industrioverenskomsten 2020 - 2022

Markering øv endringer etc-

r Forslag til ny tekst, herunder også ækst som blir ny i Fellesdelen pga. flyrting fra de spesielle

delene, fremkornmer som understrelcet htsiv
. Tekst som foreslås strøket fremkommer som debbe*6pær#

Redigering
Paragraf- og underpunktnummer samt henvisninger skal giennomgås nærmere ett€r at ftnslaget er

vedtatt for a silcre at disse blir riktige.

Dersom det oppstår Ml under redigeringen, søkes dette løst ved bruk av parallelloppstillingen partene

benyffet under forhandlingen og meklingen.

: gQ6-

Forord
3. avsnitt endres slik:
net U e er basert på €* lo utvalgsarb erd" henholdsvis i taritfperioden 201A-2012 og 20 oeeå
forhandlinger meliom partene.pg Den fevid.erte overenskomsten inneholder både nye bestenrmelser

og videreføring av &k bestemmelser ***e*il -fude opprinnelige oversnskomstene. Der hre*
€a&€*€.g+ de @ spesielle delene hør vesentlige presiseringer, er det tatt

inn henvisninger i Fellesdelen til*ose*e tel$tsn i (Del IJB|' (de sPesielle delend.

4. avsnitt endres slik:
Del tr B inneholder bransjevise besternmelser som ikke er gjort om til fellesbestemmelser. Bransjene

fulger de fire ridligere ol'erenskonst'ene. Partene er enige orn å uwide omfanget av fellesbestemm:lser.

# Fordilndustrioverenskomsten er en nydannelse, har man likevel valgt å I'ente med områder

hvor fors$ellene er betydelige.

Nvtt siste avsnitt:
Det presiseres atJlyning av ælrst ffg de spesielle delene til Fellesdelen ibke. i peg selv' skøl hs

reltsendreTde virlsrino i-furhold de appinnelige overenskomstene os.biløgene til disse.

FELLESDELEN

Køp, I
Vhkeområde

$Lr Virkeområde
Denne overenskomstenkan, gfureegffi#*He+etter lcrav fra LO og Fellesforbundet

på den ene side og NHO ogNorsk Indusfii på den andre side, siørqs eieldende for
bedrifter/brønsjer som{remgår av { 1.2.

*€n næræef€ efegts€#g *-i h
€e€åiåftå€€*æcee*



$ 1.2 Bransjcr
j.2.I Overe4skomslen ksn eiøres gieldende"{oLd-e brans.ier sam fremgår av denne bestemmelsen" Se

agså f 2.4.

1.2,2 VQ-delen gielder.{or bedrt{ter iverl$teds- og&"brclagiindustrien es sqmhørige brans.ier.

1.2,3 TU-de{en giekkr',for bedrifrgr i tehrtologiindl^strien og sq-nhørtge brar?si_er,

Merknqtl til 1.2.2
Se opså:
. TD-deIen { }.1

1.2.4 *Nerwxdelen giekler for bedrilter i Nexaas.

l.2.3 Tekodele* .ieldqfar bed{idtsr i tel{ttil og lro&f€ksis8n&$ttiez oe sarr,hørtff brontj"r.

Kry.II
0v e r en s ko m ste n s o mfan g

92.2 WHsserrtyinrlr as svrise sfiIlir.ser,

.@
a

r@
Overenskomsten omlizlter stillinger i øroduksjonen inneqfor de brans_ier.somfremgår av-6 1,2.
Deue med unntøk sv TD-delen pga. dens veytilØle karøkter. rd TD-delen $ I.L
Der nye nroduksjotxmåter qrcdfører at arbeidsaperasioner endres ellerJforursetter uy
kompetanse, skal dis.re.fortsa$ om"fatte.s sv denne overenskamsten.

De-sentraleparter vil ærbefale ct de lolcaleparter tilpusser sine bed4ftsi/tterne a,taler til
kompetansekrav ot {tnsvar m.m.

$ 2.4 Indurtrioverenskomste! - tilknytning til bransJe
1. avsnitt endres slik:
Alls bedrifter som er bundet av Industioverenskomstfll skal være knyttet til en av bransjene
somigryå*i<ddcJr8vlr newt tmder € L2. Bransje og arbeidets xt er avgiørende for hvilken
bransje den enkelte virlsonrhet skal plasseres i.

w.fir
Kompetønse

$ 3.1 Kompetanseuffiklingbpp!ørins
"Opplæringslova, er lovens egennavn. Det er il&e brukt som det i overenskomsten og endres
til bokmålsformen "opplæringsloven" alle steder.

3.1.1

3.1.2

Industiens framtidige konkurran$eevne --
Med sikte på at arbeidstakerne ---

$ $ 3.8 - 3. l I flyttes til nye g$ 6.5 - 6.8, se dette senere i dokumentet



Kap. V
Arbeidstid, ferie og korrc velferdspermisj oner

$ 5.2 $kiftarbeid

5.2,3 Nytt siste avsnitt:
Yo-delen 3.2.1 siste avsnin {lvaes hit - TD4elen 2.3.4-og Nexansdelen 2.3.4 srykes

Ny rnerknad under ovenstående:
Gjelder iA*e fo.r Tekodelen, se Tekodelen { 42.3

5.2.4 Kompensasjonfor manglende timer v'ed avergang til skift
Vo:delen 3.2.2flvnes hit - TD-delen 2.3.1 og Nacønsdelen 2,3.2 srykes

Merlond
Gjelder iklce.for Tekodelen. se Tekodelen { 32-3

$ s.5 €aod*+*Overtid
Ny innledende tekst:
Om overtidsbetaling : se. W-aA", et+S.l "elilt TD-delsL ll&4.1ag54,2. Nexansdelen 6i 6.1o96.2
. Tekodelen f 32.5

s+#
5.5.1 Deiinisjon av overtidsarbeid

Overtidsarbeid er ..'

5.5.2 Generelt om overtid
Bruk av overtid reguleres --

$ 5.7 blirny $ 5.6 osv

Kup.W
Lonnsføstsettelse igg

S 6.2 Repqlerinf av søtsgf,

Vo-delen $ 4.2 flyttes hit - TD-delen 3.1.6 ogNexansdelen 3.1.2 strykes

${r
.0 6.3

Nytt 3. avsnitt:VO-delens flynete { 4.2. 3. avsnitt blir 4. avsnitt osv.

N], merlmad
Tille#øiti særskil! for Teko omrefna tilsvar-ende,

Or'ersikt over timeforti eneste
De tillitsvalgte skal på anmodning fll utleven lister som r"iser status og timefortjenesteårdet

@*å*d, eventueh det nødvendige mueriale som gir grunnlag for slik oversikt.



E 6,4 Garantiotulninser
Se YO'delens S 4.&2 "Garantertfortjeneste" ag Tekodelø,s bilag 2 '.'Gørantiordning"

$$ 3.E - 3^ l0 blir nye $$ 6.5 - 6.7

E 6.8 Løanshesleqmelscr for anse ørbeidstak$e
Vodelen $ 4.5 flyttes hit uten henvisning til Fellesdelen g 3.9 og underovershit
- TD-delens 3.4.2 ogNø<ansdelens 3.3.3 strykes

Merknad til $ 6.8
Gjelder tk*efor Tekadelen - se Tekndelen g lå
Merfutad til hele kap. *IYt

Se også:
r VO-delen

' Nexansdelen
* Tekodelen

$44og$4.5
$ 3.3

$ 3l-5

W{

FH
# 6.9 Utviffiine avHønns*yrtemer
6.9.1 Avtaler om lønnss,vstemer os utfoyning w disse

Sasert på bestemmelsenc i denne overenskmsten og tadisjon€ns til de ulike bransjene soill
omåftes av denng kan ulike lønnssystemer avtales. DgJ vises til del B.

til Predd:6r'itet; eoeh$rite#{æ lft-diteq eE rcm tilo:då fiItr€r *Fte-qien€åe i trbdderdtiølevees
kåei*4å{g*åeig

Norsk Indusfi og Fellesfotbundet vil påpeke at det ef, av avgiørende betydniug at utvikling og
vedlikehold av lønnssystemer inngår i arbeidet for forbedring av den enkelte bedriffs totale
produktivitet. @ruerlig *il-c$rri-g * frrb e

ff**pr cg EtsFrr 'c{{{rkr €F
pmnenæq etentegg-Fe

i€å'
Iøtuss:vstemer må der{or tilpas ses forbedrinoer vedrørsnde :

tebtolagisk utviHtng ag digitaliserine
naskiner op utslyr.
Iofrale f a g ørb eidsplqs s e r.
r åm at e r i al e r o o halUfab f i lø ta.
metoder ogprosesser,
planlesginq og øbeids orgsnis dsi on,

Det må også arbeides for en effektiv utnyftelse av maskiner og utstyr og av arbeidstiden. Det er
nødvendig at partene til enhver tid samarbeider om dette, og erkjenner et fellcs ansvar for en
positiv utvikling.

Wlæsn-

ødre tiltak samlreryner et {odt ørbeidsmiliø og en rasjonell os efektiv oroduhjou



Merknadtil#6.9.1
Se også:
. VO-delen $ #fi
. TD-delen kap.III
. Nexansdelen $ 4.1
. Tekodelen g#L!

6.9.2 Individuelle tillege
Vo-delen 5.2.1 flyttes hit - Nexansdelens 4.1.3.1 sb.vkes

2. avsnitt endres stlk
---utover det som normalt kreves W for stiLlingsgrappen,
herunder arbeidstakere ---

MerlØad
Bestemmelsen sielder ikkc Teko os TD-delen.

6.9.3 Appsigeke av avtøler gm lønnssystem
VOdelen 5.2.4 flyttes hit - Nexansdelens 4.1.2 strykes

Merknød
Gjelder ikke TD- og Tekodelen.

$+5
$ 6.10 Lokale lønnsforhan{linger oe krlterler for lønnsresaterhs
6.1A. I Pwteneer eaige om at ---

6. I A.2 Løwrsdilfermsiering
Ved den loksle lønnsresuleringen bør også den etablerte lørnsdifferensierin?en mellom *s
ffi stillingsgn ppø wrderes.

Merløadtil S 7.56.10
Gjelder ikke for Tekodelen

Se også

@. Tekodelen Lap.gt

$$ 7.3 - ?.4 og $ 7.6 blirnl'e $$ 6.11 - 6.13

r#Hr
Køp. WI

Sp e sielle I ø n n sb e stemm el s e r

S 7,1 Gotltgiøring for helligdager og 1. og 17. mai
Nåværende $ 8.1 flyttes hit og blir uy $ 7.1

rw
Kop VIII

Oveftids-, sffift- og andre tillegg

6EI Forskiøvetørbeidstid
VO-delen ?.1.2 flyttes hit - TD-deleus 5.1.3 og Nexansdelens 6.1.2 s$'kes

Msrlstad til {.8..1



Gielder ikke,{or Tekodelen. se Tekadelens $ 3.4

Far Nexaw gielder betalingsbestemmelsene i Nqcnsdelen 6-I-l_

$$ 9.1 - 9.3 blir nye $$ 8.2 - 8.4

wn
Ktp. D(

Andre bestemmelser

S 9,7 Partenes elensidipe oliher
V0-delen 9.1.1 flyttes hit - TD-delens 7.1.1, Nexansdelens $ 3.2 og Tekodeleas g 1.2 sfiykes

$$ 10.1 - 10.4 blir aye lg 9.2 - 9.5

æ
Xap. X

Vartghq appsigebc og regileångsbestemtdclser far 2, avnleåt

$$ I 1.1-11.2 blir nye oppdaterte $$ 10.1-10.2.

Kry. )il
BiIøS

$ ll.3blirny$ l1.l

VGDEI,T,N

Kap. I strykes

ryIr
Ksp, I

Omleng

*+e
$ r.1 Faggrupper og øvrlgc rtllllnger

V0-delen omfatter---

VO{elen oufauer også stillingsgnrlpe --

ne ecm**tegæter*'mnerue * Ce

@
Vodelen omfatter også arbeidsøkere --



s4#
S 1,2 Ilefinirjoner

#
1.2.4

#
T.2.5

w
1.2.6

#
I.2.7

$4+
d t.3

Sjåfør
Sjåfm aner$ennes som spesialarbeidermed mindre åilnk vedkommcnde har relevant
fagbrev,

Løgerurbeider
Lagerarbeider aner\iennes som spesialarbeider med mindre ffivedkommende har
reletant fagbrev.

Vahmenn
V ak*æVeryonefplasseres i gruppen hjelpearbeider eller spesialarbeider al'hengig av
arbeidets art og omfang.

Ren gj ør ings - o g kantin ep ers on el l
Rengjørings- og kantinepersonell plasseres i guppen hjelpearbeider eller spesialarbeider med
trurndre åe vedknrnmende har relevant fagbrev.

Teknologiindustri
Teknologiindustrien cr kunnskapsbasert. -

w
Kan.II

Arbeillstid, feric øg hone velferdspermtsjaner

$ 3.1 blirny $ 2.1

så.*
$ 2.2 Skifterbeid

Se ogsd Fellesdelen $ 5,2
*2-.2.1 Generelt om sffiarbeid

Skiftene i en 2-skiftsordning forutsettes å veksle --
b

3.2.2 sg'kes

w
Kao. IA

L onn slasfi ettcls e rn. rn

$ 4.1 bltu ny $ 3.1

$ 4.2 srykes

Grrantert fortjeneste
7. avsnin endres slik:

f,.4*l
E 3.2



Følgende skal ikke inrgå ved beregning av den enkelte gruppes gjennomsnittlige
timefortj eneste i bedriften:

' Bonus
. Arbeidsledere/arbeidende formenn

$$ 4.4 - 4.5 sflykes

w
@

S 5.1 blir ny { 3.i

*æ
W

5.2.1 strykes

#
3.3.2 Fogarbeid

Yed den le'rde ltr--r€€derhga b.r eEr* den eteblerts ' 4ifg€raierlE€n efu- fæ I
Fagarbcidere med fagbrev som keves for arteidet,

bnnes som ågarbeidere.

5.2.3 blir n:r 3.3.3

5.2.4 strykes

5*S
i.i.4 Uenighet om setsene i lønnssystemet

Oppnas ikke enighet om satsene i et lønn$systern, og avtalen er sagt opp i henhold til 1+
Felles"delen #162Åbetales den enkelte arbeidstaker *

$$ s.3 - 5.7 blir nye $$ 3,4 - 3.8

æ
I 3,9 Lennsbestemmelser for nrøktikanter

Praktikanter lønnes etter lærlingskalae4 ref, Fellesdekn 6.5.1. Det gis opprykk for grunnkurs
og videregående kurs i henhold til fradragsreglene for opplæringsplan.

MERKNAD: Ny overslcri$ "Lønnsbestemmelser forpraktikanter" og "ref. Fellesdelen 6.5.1" tilføyd i
tek$ten er for å gi bestemmelsenme,ning



$ 6.1blirny $ 4.1

w
Køp.IV

Sp es ielle lønns be sleffiffi clser

W
Kap. Y

Oveaids-, skirt- og andrefiIlegg

$ 7.1 blir ny $ 5.1 med følgende endringer

W
7.t.3 - 7,1.7 blir ny'e 5.1.2 - 5.1.6.

$$ ?.2 - 7.5 blir nye $$ s.2 - 5.5

K#
Køo, YI

Arbeid utenfor bedrift

$$ 8.1 - 8.7 blirnye ${ 6.1 - 6.?

w
Køp. WI

Åndre besæmmelser

s4*
i 7.1 Partenes giensidigeplikter

9.1.1 *r1'kes

9.1.2-9.1.3 blirnye 7.1.7 -7.1.2.

w
Kso. VI$

Biløg

$ 10.1 blir ny $ 8.1



TT}DELEN

Kry.r
ryW

Omlang

Overskriften "$1.1 Virkeområde" ogpkt. 1.1.1 strykes

æ
.$J,1 Omfang

Overenskomsien omfatter il&e --
$ 1.2
1.2.2

Faggrupper
vilkår for anerkjennelse som fagarbeider er bestått fagprøve i samsvar med tc{F€*

enten efter utstått læretid på kontakt, eller praksis
i samsya1111ed lovens g 3,5 (tidligere g 20).

$ 1.3 sfykes

Køp. II
Årbe*lstid

l*3
fi 2.2 Skiftarbeidstld

Se også Fcllesdelen g 5.2 og Fellesbiløg 5
2.3.1 strykes o92.3.2 - 2.3.3 blirnye 2.2,1 -2.2.2

2.3.4 strykes

w.ilr
Lønnsfis*ettelse

Se også Fellesdelen kry. FW

$ 3.1 Lønnsnivå og lønnsdifferensiering

3.1.6 strykes

$3.4 Lønnsbestemmelserfor
3.4.i og 3.4.2 strykes

# Praktikanter lønnes etler W*lørl@ktaen, ref, Fellesdelen 6.5. 1. Det gis opprykk for
gruoakurs og vidercgåearde kurs i henhold til fradragsreglene for opplæringsplan.

MERKNAD: "praktikaater" er tilføyd i overskriften og "ref, Fellesdelen 6.5.1" er tilfidj'd i teksten for å
gi bestemmelsen mening

w.v
Overzi{ sHfi og antuc fllegg

$ 5.1 Overtidstillegg



5.1.3 strykes

5.1.4 - 5.1.6 blir nye 5,1.3 - 5.1.5

Kap. WI
Andre bestenmelser

$ 7.f Partenes giensidigeplikler

Wt
Partene er enige om at --

I\TEXAIISDELEN

Køp.I
|Åh*eorråe
KomDetanse

$ 1.1. st1'kes og $ 1.2 blir ny $ 1.1

1.3.1 og 1.3.2 strykes

1.3.3 blir ny 1.1.2

3.3.1.2 blir ny 1.1.3

Kop.II
Arbeidstiden

$ 2.1 Ordinær dagarbeidstid
Se også Fellesdelen $ 5.1w
Den daglige arbeidstid legges --

2.1.2 stry'kes

2.3.2 sS'kes

2.3.3blirny 2.2.2

2.3.4strykes

2.3"5bhtny 2.2.3

Kap.III
Lønnsfasæøteke

$ 3.1 Generelt
Se også Fellesdelen $ 6,1

# Lønnsgruppe og lønnssatsene framgar av de stedlige avtaler,

3.1.2 surykes

$ 3.2 strykes



$ 3.3 strykes

$$ 3.4 - 3.5 blir nye $$ 3.2 - 3.3

$ 4.1 Lønnsbestemmelser generelt
Se også Fellesdelen $#@

4.1.2 strykes

4.1.3 blirny 4.12.

$ 6.f Overfidsfillegg

6.1.2 strykes

6.1.3-6.1.5 blir nye 6,1.2-6.1.4.

2.5.1 * Vide,reutdanning strykes

$ il Yirkeområde
1. og 2, avsnitt stykes.

Overenskomsten omfatter arbeidståkere --

Kq,IY
Lønnssyslcmer

Køp. W
Overtlds-, s*lS. ag andre tillegg

TEKODELEN

Xsp. I
Whaområde

Kap,II
Lornsbestcmmelser

Kap.III
Å r h eidstidtb estem mel s e r

$ 3.5 Overtidsarbeid
Sc også Fellesdaleng 5.5 filøg g 5.3ø


