Anbefalt forslag for Miljøoverenskomsten
• I overenskomstens § 1 – Virkeområde tas Industri Energi (Norsk Kjemisk Forbund) ut
som part i overenskomsten.
• Med virkning fra 1. mai 2018 gis det et generelt tillegg på kr. 1,30 til alle som er
omfattet av overenskomsten. I tillegg gis det et lavlønnstillegg på kr. 2,50, slik at
samlet tillegg til alle som er omfattet av overenskomsten er kr. 3,80 per time.
• I overenskomstens § 4.1 heves overenskomstens minstelønnssatser med kr. 4,-. Nye
minstelønnssatser er:
Lønnssatser
Minstelønn o/18 år
Arbeidstakere under 18 år

Ny sats
Kr 173,32
Kr 121,32 (70 % av kr 173,32)

• I overenskomstens § 4.2 heves fagarbeidertillegget med kr. 0,50. Nytt
fagarbeidertillegg er kr. 12,50.
• I overenskomstens satser for matpenger (§ 4.6) og bestemmelser for diett ved
reise/opphold (§ 4.7 Diett ved reise / opphold) foretas følgende heving av satser:
Ny sats for matpenger er kr. 86,50.
Satsene for diett heves med 4,8%, til henholdsvis kr. 112, kr. 86,50 og kr. 144,50.
• Satsene for forskjøvet arbeidstid heves med 10%. Nye satser er:
Satsen for de to første timene økes til 40%. Satsen for øvrige timer fram til kl. 21 økes
til 50%. Mellom kl. 21.00 og kl. 06.00 økes satsen til 100%. Teksten for øvrig
beholdes.
• Særbestemmelser for skogbruket:
I overenskomstens særbestemmelser om skogbruket (overenskomstens del III) gjøres
det endring på bestemmelser om tillegg for ubrøytede veier – skal nå lønnes med
faktisk timelønn. Videre tas det inn forbedringer i overenskomstens bestemmelser om
sikkerhetsrutiner/HMS-arbeid.

Andre forhold
Partene er enige om å sette ned et utvalg som i løpet av tariffperioden skal gå gjennom
tariffavtalen med hensikt å modernisere/redigere teksten og rette opp eventuelle feil.
Partene slutter seg til resultatet fra det samordnede oppgjøret LO-NHO. MEF trekker seg ut
av sluttvederlagsordningen på samme tidspunkt som NHO. Når sluttvederlagsordningen
opphører, vil tilsvarende månedlig premie bli betalt til Sliterordningen frem til 31. desember
2023.
For fullstendig og detaljert resultat, se protokollen fra forhandlingene på forbundets nettside.

