
O R f G I N A L År 2016, den 17. og 18. august  ble det avholdt 
forhandlingsmøter i anledning revisjon av 525 overenskomst 
for Jordbruks- og 
Gartnerinæringene 

PROTOKOLL 

Tilstede: 

Fra Fellesforbundet: Terje Johansen, Roar Solheim, Arvid Eikeland, Endre Lie 

Fra NHO Mat og Drikke: Camilla Schrader Roander, Liv Lian Kosberg, Bo Leivestad, Tor Inge Eidesen, 
Caroline W. Heide 

***** 

Partene ble enige om å gjøre fØlgende endringer i 525 overenskomst for 
Jordbruks- og Gartnerinæringene 

Økonomi 
Det gis ikke et generelt tillegg. 

Bransjetillegg 
Det gis et bransjetillegg på kr. 2,- pr. time (37,5 t) med virkning fra 1.6.16 

MinstelØnnssatser 

Bransjetillegget inngår i satshevingene. 

Med virkning fra 1.6.2016 er satsene som fØlger: 
Ferie og innhØsting 
Sats for yngre arbeidstakere under 18 år kr. 93,15 
Nybegynnere 18 år og eldre kr. 113,15 
Nybegynnere 18 år og eldre (3-6 mnd) kr. 118,65 

Faste ansatte arbeidstakere  
Sats for yngre arbeidstakere under 18 år kr. 102,65 
Satsendring 0 Sr kr. 133,05 
Satsendring 1 år kr. 135,70 
Satsendring 2 år kr. 139,20 
Satsendring 4 år kr. 146,90 
Satsendring 6 år kr. 153,40 

Avløsere  
Sats for yngre arbeidstakere under 18 år kr. 102,65 
Satsendring 0 år kr. 133,05 
Satsendring 1 år kr. 135,40 
Satsendring 2 år kr. 138,90 
Satsendring 4 år kr. 147,70 
Satsendring 6 år kr. 153,75 
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Satsendring 8 Sr kr. 158,70 

Med virkning fra 1.10.16 er satsene som fØlger: 
Ferie og innhøsting 
Sats for yngre arbeidstakere under 18 Sr kr. 93,15 
Nybegynnere 18 år og eldre kr. 113,15 
Nybegynnere 18 år og eldre (3-6 mnd) kr. 118,65 

Faste ansatte arbeidstakere 
Sats for yngre arbeidstakere under 18 år kr. 102,65 
Satsendring 0 år kr. 133,05 
Satsendring 1 år kr. 135,70 
Satsendring 2 Sr kr. 140,45 
Satsendring 4 Sr kr. 148,15 
Satsendring 6 år kr. 154,65 

Avløsere  
Sats for yngre arbeidstakere under 18 år kr. 102,65 
Satsendring 0 år kr. 133,05 
Satsendring 1 år kr. 135,40 
Satsendring 2 år kr. 140,15 
Satsendring 4 år kr. 148,95 
Satsendring 6 år kr. 155,- 
Satsendring 8 år kr. 159,95 

§ 31.3. LØnn til fagarbeidere 
Tillegg for fagarbeidere: Økes til kr.11,- fra 1.6. 

Endringer i overenskomsten 
Alle de steder der det brukes "NHO Mat og Landbruk" legges det inn NHO Mat og Drikke. 

Kap. I. Overenskomstens omfang 

§ 1.1 Virkeområder 
FØlgende tekst legges inn som ny setning avslutningsvis i § 1.1.1: Der nye produksjonsmåter medfører at 
arbeidsoperasjoner endres eller forutsetter ny kompetanse, skal disse fortsatt omfattes av denne 
overenskomst. 

§ 1.2.3 FØrste setning endres til: 
Med sikte på at arbeidstakerne, som omfattes av denne overenskomst, skal kunne kvalifiseres til nye 
arbeidsoppgaver som utviklingen fører med seg, og kunne utfylle de krav som i fremtiden vil bli stilt til 
dem, er partene enige om: 

Kap. tI. 

§ 2.3.2 Ordet organiserte strykes i fØrste setning. 

§ 2.3.6 I andre avsnitt strykes "eller de organiserte arbeidstakerne der det ikke er tillitsvalgte" 

§ 2.5.2 Vakttjeneste skal ikke inntreffe oftere enn hver tredje sØn- og helligdag for den enkelte 
arbeidstaker, med mindre partene inngår skriftlig avtale om noe annet. 

Kap. W. 

§ 3.2.1 LØnn til fagarbeidere 
"Hermetegn" fjernes i overskrift og setning om landbruksvikarer. 
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§ 3.2.2 Øvrige bestemmelser 
Følgende setning i andre avsnitt strykes: "Der det ikke er tillitsvalgte skal det forhandles med 
arbeidstakerne." 

§ 3.4.3 Lærlinger mv. 
Følgende tekst legges inn avslutningsvis i tredje avsnitt: 1 de tilfeller lærlingen stryker til første gangs fag- 
/svenneprøve, og dette ikke kan tilbakefØres til lærlingens eget forhold, anmodes bedriften om å 
tilrettelegge for videreføring av nødvendig praksistid for gjennomfØring av ny fag-/svenneprøve. Ved 
forlengelse skjer avlønning etter siste halvårssats. Det vises for øvrig til opplæringslova." 

Praktikanter: Prosentsatsen endres til 70%. 
TilfØyelse tas inn og setningen blir lydende: Praktikanter, som har inngått skriftlig opplæringsavtale med 
arbeidsgiver, lønnes med 70% av nybegynnersats for fast ansatt arbeidstaker. 

Kap. V Overt id 

§ 5.2 Matpenger 
Matpenger ved overtidsarbeid settes til kr. 82,50 jfr. protokoll inngått mellom 
NHO — LO. 

Kap. XI Varighet og reguleringsbestemmelse 
Denne overenskomsten gjelder fra 1. apri! 2016 til 31. mars 2018 og videre 1- ett - år av gangen, hvis ikke 
en av partene sier den opp skriftlig med 2- to - måneders varsel. 

Reguleringsbestemmelse for annet avtaleår 
FØr utlØpet av 1. 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 økonomrske situasjon på forhandlrngstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår, samt pris- 
og lønnsutviklingen i 1. avtaleår. 

Endringene i tariffavtafene 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 for 1. april2017). 

ProtokolltilfØrsler mv. 

Pens onsutredning 
VedrØrende tjenestepensjon vises det til vedlegg 5 og 6 i Riksmeklerens mØtebok for tariffrevisjonen 2016 
for Industrioverenskomsten. 

Forskuttering av sykepenger 
NHO Mat og Drikke og Fellesforbundet vil anbefale lokafe parter å gjennomgå grunnlaget for forskuttering 
av sykepenger der dette ikke gjøres. Partene anmoder bedriftene om ikke å forskjellsbehandle 
arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger. 

Utvalgsarbeid  
Det nedsettes et utvalg sammensatt av partene. Utvalget skal i kommende tariffperiode arbeide videre 
med spØrsmålene om forenkling og modernisering av overenskomsten, herunder spørsmåiet om 
opparbeidelse av ansiennitet for ferie og innhøstingshjelp i§ 3.2 og § 3.5.5, sett i sammenheng med 
kompeta nse. 
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Bilag  8- Godtg relse for helligdager og 1. og 17 mai 
Tapsreglene i forbindelse med godtgjørelse for helligdager, 1. og 17. mai er fjernet, jfr. den redigering som 
er foretatt i pkt. 9 i Riksmeklerens møtebok for tariffrevisjonen 2016 for Industrioverenskomsten 
vedrørende § 8.1 om godtgjørelse for helligdager og 1. og 17. mai. 

5 2.4 H emmevakt 
NHO Mat og Drikke fremmet, under forhandlingene, krav om at overenskomsten skulle reguEere 

beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet. 

Begrunnelsen for kravet er at NHO Mat og Drikke mener at overenskomstens § 2.4,1 om hjemmevakt kun 
omfatter de tilfeller der arbeidstaker må oppholde seg i sitt hjem, for i påkommende tilfeller å yte arbeid. 
Med dagens teknologi/mobiltelefon mv er det ikke lenger sfik at arbeidstaker må oppholde seg i sitt hjem 
når vedkommende har vakt. Omregningsfaktoren skal derfor reguieres i tråd med arbeidsmiljøloven § 10-4 

(3)- 

Fellesforbundet hevder at den aktuelle bestemmelsen om hjemmevakt og kompensasjon for dette er en 
rettighet etter overenskomstens § 2.4.2. Fellesforbundet hevder videre at den endring som ble foretatt i 
arbeidsmiljøloven § 10-4 (3) ikke får påvirkning på den tidligere fremforhandlede tariffrettigheten 
verJrørende hjemmevakt og kompensasjon, 

Frafail av krav 
Partene frafaller aile øvrige krav i forbindelse med tarifforhandlingene 2016. 

Øvrige bestemmelser om ikrafttredelse 

Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg mv for arbeid utført 
for vedtakeisen. 

Det gis ikke tillegg til arbeidstakere som har sluttet for vedtakeisen. 

Ingen reguleringer skal iverksettes for oppgjøret er vedtatt. 

Resultatet er anbefalt av begge parter og svarfrist er satt til kl. 12.00 den 9. september 2016. 

Oslo, 18. august 2016 

NHO Mat og Drikke Fellesforbundet 

.!"`` 
Cam  illa Schrader Roander Terje ioharrsen 
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