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År 2016 den 21. og 22. april ble forhandlingsmøte avholdt mellom 

Fellesforbundet og Norsk Industri vedrørende tariffoppgjøret 2016 for 

overenskomst nr 159 – Fellesoverenskomsten for 

Treforedlingsindustrien 

 

 

Til stede: 

 

For Fellesforbundet:  Terje Johansen, Åsmund Dybedahl, Ole Martin Røisli, Stein 

Engen og Arvid Solbu. 

 

For El & It Forbundet: Jarle Eide 

For Norsk   

Transportarbeiderforbund: Terje Fenn Samuelsen 

For Norsk Industri: Sunniva Berntsen, Kari Strande, Paal Strand, Ingrid 

Navarsete Johansen, Henrik Bjørneby og Bernt Jørgen 

Stray.  

 

 

Partene har etter drøftinger i fellesmøter og særmøter blitt enige om følgende: 

 

I Det gjøres følgende endringer i overenskomsten: 

KAPITTEL 1 

Overenskomsten 

Pkt 1.1 Overenskomstens område 

5. avsnitt endres til: 

Der nye produksjonsmåter medfører at arbeidsoperasjoner endres eller forutsetter ny kompetanse, 

skal disse fortsatt omfattes av denne overenskomsten. 

 

Kapittel 2 – Lønnsbestemmelser 

Pkt. 2.5 – Skifttillegg 

Nye satser: 
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 2-skift Døgnkont. Helkont. Årskont. 

Formiddagsskift 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ettermiddagsskift 17,41 16,19 12,11 12,11 

Nattskift - 21,11 21,11 21,11 

Natt til S. og H. - 36,06 36,06 36,06 

 

Pkt 2.6 – Skiftprosenttillegg 

Nye satser: 

 Nye satser 

For 2-skift 76,53 

For døgnkontinuerlig skift 78,68 

For helkontinuerlig skift 83,07 

 

Pkt 2.7.2 Overtidsprosenter 

Pkt 2.7.2 Overtidsprosenter III endres slik: Fra kl 12.00 lørdag til 21.00 lørdag Dagtid 150%. 

Pkt 2.7.2 6. ledd 

Kostpengesatsen endres til kr. 82,50. 

Pkt 2.11.5 Betaling for lærling som ikke består fagprøve m.v. 

Nytt pkt 2.11.5 

I 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. 

 

Kapittel 4  

Kapittel 4 får slik endret overskrift: 

Arbeidsmiljø, vernearbeid, arbeidstøy 

Pkt 4.1 Arbeidsmiljø og verneombud 

Nytt pkt 4.1 

Fellesforbundet og Norsk Industri er enige om at det på den enkelte bedrift skal drives planmessig 

verne- og miljøarbeid. 

I denne sammenheng vil partene arbeide aktivt for at også bedrifter med færre enn 10 ansatte følger 

lovens intensjoner om å ha verneombud. Videre at bedrifter med mindre enn 10 arbeidstakere, som 

følger lovens bestemmelse om unntak fra dette, har skriftlig avtale om annen ordning. 
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Verneombud og bedriftsleder oppfordres til i fellesskap å gjennomgå grunnkurs i verne- og 

miljøarbeid som tilfredsstiller lovens krav. 

Nåværende pkt 4.1 blir pkt 4.2. Etterfølgende punkter forskyves tilsvarende. 

 

Kapittel 10 – Ikrafttreden og varighet 

Reguleringsbestemmelse for 2. 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 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 

organisasjon som har fremsatt krav innen 14 - fjorten - dager etter forhandlingenes 

avslutning, si opp de enkelte tariffavtaler med 14 - fjorten - dagers varsel (dog ikke til utløp 

før 1. april 2017) 

 

Varighet og oppsigelse: 

Denne overenskomsten trer i kraft per 1. mai 2016 og gjelder til 30. april 2018, og videre 1 – 

ett – år om gangen dersom den ikke av en av partene blir sagt opp skriftlig med 2 – to – 

måneders varsel. 

III Bilag til protokollen 

Bilag 1 Avtale om sluttvederlag LO-NHO 

Bilag 1 endres i samsvar med protokoll av av 13. april 2016 mellom LO og NHO.  

Sluttvederlagsbilaget er endret i tråd med endringer i Skatteloven med virkning fra 1.1.2016. 

 

Bilag 8 Godtgjørelse for helligdager og 1. og 17. mai 

Bilag 1 endres i samsvar med protokoll av 13. april 2016 mellom LO og NHO. 

Bilaget er oppdatert med endringer i frontfaget 2016.  Punkt III om tapsregler er fjernet, og 
tekst under dette punktet som ikke er strøket, er flyttet.  Den spesielle skiftgodtgjørelsen 
som fremkommer i "Merknader" til punkt I om godtgjørelse, endres fra kr 42,74 til kr 45,22. 
 

Bilag 13 Tjenestepensjoner  
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Bilag 13 Tjenestepensjoner fjernes som bilag til overenskomst. 

 

Bilag 14 Brev til statsministeren 

Bilag 14 Brev til statsministeren fjernes som bilag til overenskomst. 

 
Øvrige bilag 
I øvrige bilag er det kun gjort endringer i forbindelse med ortografiske feil samt oppdatering 
av årstall. 
 

II Til forhandlingsprotokollen: 

A Tjenestepensjon 

Vedrørende tjenestepensjon vises det til vedlegg 5 og 6 til Riksmeklerens møtebok i sak 

2016-001 mellom Norsk Industri og Fellesforbundet. 

 

B Forskuttering av sykepenger 

Fellesforbundet//El og It forbundet /Norsk Transportarbeiderforbund og Norsk Industri vil 

anbefale lokale parter å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger der dette ikke 

gjøres. Partene anmoder bedriften om ikke å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva 

gjelder forskuttering av sykepenger. 

 

C Fag-, etter og videreutdanning 

Partene gir sin tilslutning til pkt 4 i Riksmeklernes møtebok i sak 2016-001 mellom Norsk 

Industri og Fellesforbundet vedrørende Felles arbeid med kompetanseutvikling i kommende 

tariffperiode. 

 

D Skifttillegg og skiftprosentgrunnlag 

Ettermiddagsskift er økt med kr 1,00 hvorav kr 0,50 innreguleres nå, og kr 0,50 innreguleres i 

forbindelse med mellomoppgjøret i 2017. 

Nattskift og nattskift natt til søn- og hellig- og høytidsdag er økt med 2,4%. 

Skiftprosentgrunnlaget er justert med kr 2,00. 
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E  Gjennomgang av KAPITTEL 2 Lønnsbestemmelser pkt 2.5 og 2.6 

Det er enighet mellom partene om at man i tariffperioden vil se på mulige forenklinger av 

overenskomsten pkt 2.5 og pkt 2.6. 

 

F Ikrafttredelsesbestemmelser 

Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg eller skifttillegg m.v. for arbeid 

utført før vedtakelsen. 

Frist for vedtakelse settes til 20. mai kl 12:00.  

 

 

Terje Johansen     Sunniva Berntsen 

 

 

Jarle Eide 

 

 

 

Terje Fenn Samuelsen 

 


