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NHO Mat og Drikkes krav:                                                              

KRAV NR. 1: 

2.2.3  Fagarbeidere 
 

Fagarbeidere med fagbrev godkjent av norske lærermyndigheter/ NOKUT innenfor 
overenskomstens virkeområde og som er relevant for arbeidet, gis et tillegg på minst kr 12,00 pr. 
time. 

 
KRAV NR. 2: 

2.3  Lokalelønnsforhandlinger 
 

En gang hvert år skal de lokale parter forhandle om en eventuell regulering av lønnsnivået i 
bedriften. Det forutsettes at det føres reelle forhandlinger. Oppstår det tvil om de lokale 
forhandlinger gjennomføres slik overenskomsten forutsetter, kan hver av de stedlige parter 
kreve at organisasjonene (FF og NHO Mat og Drikke) tilkalles. 

Forhandlingene skal gjennomføres på grunnlag av den enkelte bedrifts økonomiske virkelighet. 
Dette innebærer at partene lokalt skal kunne legge til grunn en samlet vurdering av bedriftens 
økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne. 

Forhandlinger skal ikke kunne påbegynnes før de sentrale/forbundsvise oppgjør er avsluttet. 
Bestemmelsen innebærer ikke adgang til temporeduksjon ved lokal uenighet. 

 

KRAV NR. 3: 

2.5.4  Overtid 
 

For de tilfeller hvor det kan og må utføres arbeid på overtid, ordnes dette i henhold til 
bestemmelsene i § 10-6 i arbeidsmiljøloven. 

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå avtale om avspasering av opparbeidet overtid. 

Overtidstillegg skal utbetales. Avtalen skal inneholde bestemmelser om når og hvordan 
avspasering skal foretas. 

  

Til Fellesforbundet FF 

Fra NHO Mat og Drikke 

Dato 13. oktober 2020 

Sak Krav fra NHO Mat og Drikke på 370 Naturbruksoverenskomsten 
  

slettet: offentlig godkjent 

slettet: Ved lokal enighet kan partene i den enkelte 
bedrift …
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KRAV NR. 4: 

Som vanlig arbeidsuke i skog- og naturbruk praktiseres gjennomsnittlig 37,5 timers uke. 
Organisasjonene anbefaler at arbeidstiden fordeles på 5 dager i uken, såfremt saklige grunner 
ikke tilsier en annen ordning. Arbeidstiden legges i regelen mellom kl 06.00 og kl 18.00. 

 

KRAV NR. 5: 

Fjerne punkt 2.4.3 Tillegg for ubrøytede veier 

 

NHO Mat og Drikke tar forbehold om nye og endrede krav 

slettet: 17.00.

slettet: Forsinkelser i arbeidets begynnelse på grunn 
av ubrøytede veier godtgjøres med timelønn fra første 
time.¶


