RIKSMEKLERENS MøTEBOK
i sak 2020-089 mellom
FAGFORBUNDET
på den ene side
og

NHO Mat og drikke
på den annen side
vedrørende Overenskomst for dyrepleier og klinikkassistenter
Den 20, og2l.januar 202'l.ble det avholdt meklingsmØter i Riksmeklerens lokaler,
Grensen 3, Oslo under ledelse av mekler Hilde Lund.

Til stede for partene:
Fagforbundet:

Ingrid Myran, Helge Søfli, Annichen Schjerve, Charlotte
Endresen, Elsa Benjaminsen og Regine Tunheim

NHO Service og Handel:

Caroline Weedon Heide, Camilla Schrader Roander, Rutt
Siri Kregnes, Trine Lise Elmholt Berget,Ingunn Holm,
Andreas Marstad og Nikolai Astrup Westlie

Det ble fremlast:
1. Melding om plassoppsigelse fra Fagforbundet, mottatt 30. november 2020.
2. Riksmeklerens forbud mot arbeidsstans, sendt 30. november 2020.
3. Fagforbundets begjæring om at meklingen avsluttes, mottatt 14. januar 2021
4. Diverse dokumenter.

Meklingen fant sted i særmøter og fellesrnøter
Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en
forhandlingsløsning.
Meklingen ble avsluttet kl. 00:L5

ljitdtl^,"J,
Hilde Lund
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ENIGHETSPROTOKOLL I MEKLING
Tekstendringer i kursiv inntas i overenskomsten

A.

Øroruour

LØnnstillegg
1) Det gis et overenskomsttillegg på kr 3,- pr. time til alle med virkningfra 1..IO.2O20.
M instelønnssatsene i ta bellen i overenskomstens 5 3 heves tilsvarende.
2) Minstelønnssatsene i tabellen i overenskomstens 5 3 heves ytterligere med kr 3,30 pr. time fra

L.ro.2020.
Ny Minstelønn/ansiennitetstabell (pr. 01.10.2020) som følge av pkt. 1) og 2) over:
0år

1år

zaf

qår

5år

8år

Ufaglærte

294 139

304 639

372 574

320 389

330 889

341 389

Ansatte med relevant fagbrev el. tilsvarende

3L5 139

323 074

330 889

338 764

346 639

357 139

336 139

344 074

357 889

3s9 764

367 639

378 1-39

utda n ningsn ivå

Ansatte med autorisasjon som dyrepleier

Regulering av minimumssats for 20 års ansiennitet
Pr.1,.IO.2020 skal ansatte med minimum 20 års lønnsansiennitet ikke ha lavere grunnlpnn enn
kr 377938,- pr. år i tOO% stilling.
Lokale lønnsforhandlinger utgår, jfr. protokolltilførsel i punkt

B.

B.

TEKST

$ 4 Overtid

Matpenger
Matpengesatsen ved overtid reguleres til kr.90,- fra 20.O1..2I
$ 6 Sykebestemmelser
Ny tekst tas inn under Sykepenger
NHO Mot og Drikke og Fogforbundet vil onbefole lokale parter å gjennomgå grunnlaget

for

forskuttering av sykepenger der dette ikke gjØres. Bedriftene hor ikke odgong til å forskjellsbehondle
ørbeidstokere i bedriften hvo gjelder forskuttering av sykepenger.
Følgende bestemmelse endres og ny ordlyd:
$ 10 ArbeidstØy
Ny tekst erstatter tidligere tekst under ArbeidstØy:

Arbeidsgiver bekoster arbeidstØy og sko påløgt øv bedriften. ArbeidstØy og sko er arbeidsgivers
eiendom og skol kun benyttes på orbeidsplassen. Med mindre bedriften hor rutiner for ønskoffelse og
utskiftning av orbeidssko gjelder følgende: Når orbeidstoker er øv den oppfotning ot arbeidsskoene
må skiftes ut, skol arbeidstoker ovklore med orbeidsgiver behovet for nye arbeidssko før det gås til
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innkjøp. Kjøpes orbeidsskoene av arbeidstaker, dekkes drsse etter kvittering med et belØp inntil kr.
1-000,-.

$ 13 lkrafttreden, varighet, regulering m.v.

Denne avtalen trer i kraft 01-.05.2020 og gjelder til 30.04.2022 og videre 1 - ett
ikke en av partene sier den opp skriftlig med 2 - to - måneders varsel.

-

år om gangen hvis

Før utløpet av L. avtaleår skal det opptas forhandlinger mellom NHO og LO, eller det organ LO
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 1. avtaleår.
Endringene i tariffavtalene for 2. avtaleår tas stilling til i LOs Representantskap, eller det organ LO
bemyndiger, og NHOs Representantskap.
Hvis partene ikke blir enige, kan den organisasjonen som har fremmet krav innen 14 - fjorten - dager
etter forhandlingenes avslutning, si opp de enkelte tariffavtalene med 14 - fjorten - dagers varsel
(dog ikke til utløp f6r 1. april 2021).

B.

PROTOKOLLTITFøRSLER TIL PROTOKOLLEN

Økonomi
NHO Mat og Drikke og Fagforbundet er enige om følgende

o
r
r

52L Overenskomst for Dyrepleiere og klinikkassistenter er en minstelønnsoverenskomst.

Covid-L9-pandemien medførte at oppgjøret2020 ble gjennomført senere enn vanlig. Hele
frontfagsrammen er av den grunn gitt gjennom sentrale tillegg og heving av
m instelønnssatser. Lokale forha ndlinger utgår.
For oppgjøret 2021 skal partene lokalt, etter at resultatet av mellomoppgjøret i2O21- er
vedtatt, gjennomføre lokale forhandlinger som normalt.

Utvalg
I tariffperioden2O2O-2022 skal det nedsettes et partssammensatt utvalg som skalse nærmere på
minstelønnstabellen i 5 3. Bakgrunnen for utvalgsarbeidet er blant annet følgende: Siden
Overenskomsten ble etablert i 2012 har det funnet sted nye utdanningssystemer og
sertifiseringsordninger. Det er behov for å få en oversikt over endringer som har skjedd og vurdere
om dagens kategorier i minstelønnstabellen ivaretar det behovet som klinikkene har.

Opplæring i overenskomsten
Det er viktig at tillitsvalgte og arbeidsgivere får økt forståelse av overenskomstens innhold
og om gjennomføring av lokale forhandlinger. NHO Mat og Drikke og
Fagforbundet vil derfor gjennomføre felles kurs for ledere og tillitsvalgte i medlemsbedrifter av NHO
Mat og Drikke i tariffperioden2O2O -2022.

C.

PARTENES øVRIGE KRAV

Partenes 6vrige krav tas ikke til følge
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D.

IKRAFTTREDETSE

Overenskomsttillegget gis med virkning fra O1't}.2020.
@kningene av minstelønnstabellen gjØres gjeldende fra 01.10.2020.
@kningen av matpengesatsen for overtid gjøres gjeldende fra 20.0L.2021..

Øvrige bestemmelser om ikrafttredelse:

a)

Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg mv. for arbeid

utførtfør

20.o1_.2021,.

b)

Medarbeidere som har sluttet føt 20.07.2021, har hverken krav på l6nnsreguleringene i pkt
A) i denne protokolleller etterbetaling fra Ot.tO.202O.

Denne meklingsprotokollen erstatter forhandlingsprotokollen av 12. og 13. november 2020
Resultatet er vedtatt av begge parter.

\
Caroline Weedon Heide

lngrid

n
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