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FELLESFORBUNDETS KRAV TIL TARIFF REVISJONEN 2020 NATURBRUKS 
OVERENSKOMSTEN  

FORHANDLINGSDELEGASJON 

Arvid Eikeland          Faglig sekretær (Forhandlingsleder) 

Per Moen                  AS Meraker Bruk 

 

Generelle krav: 

Seriøsitet og innleie: 

Antall utenlandske sesong og midlertidige arbeidstakere innen naturbruksområdet er økende. Mer 
innleie fører også til mer tvilsomme ansettelsesforhold med press på lønns og arbeidsvilkår. 
Fellesforbundet mener at en god del av denne innleien er unødvendig og kunne vært erstattet av flere 
faste/deltidsstillinger.  

Tilføyelse til  § 6.3 innleie av arbeidstakere m.m punkt 1.tilføyes nytt andre ledd med følgende tekst: 

Det fremmes krav om at innleiebedriften plikter å avklare bakgrunn og varighet av innleien ved 
inngåelse av avtaler om innleie. I protokollen skal det fremgå hva som er bemanningsbehovet, 
begrunnelsen for ikke å ansette, omfanget og varigheten for innleien/utsetting samt de innleides lønns- 
og arbeidsforhold. 

Bransjeprogram, rekruttering, etter og videreutdanning: 

Innen naturbruk er det i dag et stort behov for kvalifisert arbeidskraft. For de som i dag arbeider i 
næringa, er det et stort behov for kompetanseheving. I bransjen er det mange med solid 
realkompetanse som mangler fagbrev. I tillegg er det behov for kompetansepåfyll for de som innehar 
fagbrev. Bransjene innen overenskomstens virkeområde er i en konstant utvikling, er i store endringer, 
noe som påvirker de ansatte hverdag. Det er derfor viktig at Hovedavtalens Kap. XVIII tas i bruk for å 
sikre ansattes mulighet til å få tilført kompetanse gjennom etter- og videreutdanning for å holde seg 
oppdater. 

 Det fremmes krav om at partene i samarbeid med myndighetene legger til rette for å utarbeide et tre-
parts bransjeprogram for kompetanseutvikling, for de bransjene som er omfattet av overenskomstens 
dekningsområde. Slike utdanningstilbud må gi reelle muligheter uten tap av inntekt. Slike tilbud er 
også nødvendig for å øke rekrutteringa til naturbruk og hvor økt kompetanse også vil bidra til å 
forebygge useriøsitet og sosial dumping i næringa. 

Likestilling: 

Tilføyelse Kap. VI spesielle bestemmelser, 6..1. likeverd. Vedrørende krav om avtale festing av 
likestilling, inntas følgende tekst i overenskomsten: 

Fellesforbundet og NHO Mat og drikke er enige om å arbeide aktivt og målrettet for likestilling og for 
å hindre diskriminering. Partene vil intensivere informasjonsarbeidet og opplæringstilbudet til 
medlemsbedriftene i tariffperioden 2020 – 2022. det vises også til protokoll mellom LO og NHO 
inngått etter henvendelse i fra Fellesforbundet og Norsk industri. I protokollen er det enighet om å ta 
opp til behandling "aktivitetsprogram mellom LO og NHO- likestilling mellom kvinner og menn" og 
tilleggsavtale II "rammeavtale om likestilling mellom kvinner og menn i arbeidslivet". FF og NHOMD 
skal minne partene lokalt på viktigheten av att de gjennom aktivt partssamarbeid tar i bruk den nye 
likestillings- og diskrimineringsloven § 25 og § 26. Det fremmes krav om å avtalefeste at det aktive 
likestillingsarbeidet etter Likestillingslovens §26 skal forankres i partssamarbeidet i bedriften. 
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Forskuttering av sykepenger: 

Det fremmes krav om at bedriften skal forskuttere sykepenger for ansatte i inntil ett år med 
følgende tekst nedfelt i overenskomsten. 

NHOMD og FF vil anbefale lokale parter å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger der 
dette ikke gjøres. Bedriften har ikke adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva 
gjelder forskuttering av sykepenger. 

Korte velferdspermisjoner: Bilag 7. punkt 11 

Det fremmes krav om rett til permisjon når foreldrene blir innkalt til konferansetime i grunnskole også 
skal gjelde for konferansetime i barnehage. 

Lønnskrav/øvrige krav til endringer i overenskomsten: 

Kap. II 2.2.1 minstelønn: 

- Det fremmes krav om et generelt tillegg til alle 
- Det fremmes krav om en heving av overenskomstens minstelønnssatser 
- Det fremmes i tillegg krav om et eget lavlønnstillegg 

De konkrete kravene om en lønnsøkning fremmes under forhandlingene 

Kap. II 2.2.3 fagarbeider 

Det fremmes krav om en økning av fagarbeidertillegget. Det konkrete kravet fremmes under 
forhandlingene 

Kap. II, 2.4.1 og 2.4.2 Akkordlønn 

- Det fremmes krav om en økning av akkordsatsene for planting og akkordsatsene for 
ungskogpleie. Akkordsatsene økes i henhold til årslønnsrammen for hele NHO- fellesskapet på 
forhandlingstidspunktet 

Kap. II, 2.5.1 motorsaggodtgjørelse 

- Det fremmes krav om en økning av dagens motorsaggodtgjørelse 

Det konkrete kravet fremmes under forhandlingene 

Kap. 2.5.5 matpenger  

Det fremmes krav om en økning av matpengesatsene. Det konkrete kravet fremmes under 
forhandlingene. 

Kap. II, 2.5.5 andre godtgjørelser. Nytt punkt 2.5.7, godtgjørelse for reisetid. 

- Der arbeidsplassen jevnlig flyttes skal partene lokalt drøfte godtgjørelse for reisetid mellom 
hjemsted og arbeidssted. For reiseavstand over 4,5 km.  en vei skal det inngås lokal avtale. 

- Dersom innkvartering av praktiske grunner ikke kan ordnes, skal bedriften og tillitsvalgte 
avtale særskilte ordninger for dagpendling utover 60 km. En vei. Ved inngåelse av slike 
avtaler skal det tas behørlig hensyn både til arbeidstakers helse og sikkerhet samt reisetidens 
lengde. 

Kap. III fleksible arbeidstidsordninger. 3.2 siste avsnitt inntas følgende tilføyelse: 

- På planteskoler der de ansatte arbeider delt dag, gis det et tillegg på 3% av gjennomsnittlig 
timefortjeneste i bedriften.  
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Avtaleperiodens lengde: 

Ikrafttreden og varighet 

Denne overenskomsten trer i kraft 1. april 2020 og varer til 31. mars 2022 – og videre 1 – ett år av 
gangen hvis ikke en av partene sier den opp skriftlig med 2 – to måneders varsel.  

Reguleringsbestemmelser for andre avtaleår 

Før utløp av 1. avtaleår, skal det opptas forhandlinger mellom NHO og LO, eller det organ LO 
bemyndiger, om eventuelle lønnsforhandlinger for 2. avtaleår. Partene er enige om at forhandlingene 
skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjonen på forhandlingstidspunktet og utsikten for 2. 
avtaleår, samt pris- og lønnsutvikling i 1. avtaleår. 

Endringer i tariffavtalen for 2. avtaleår tas stilling 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 med utløp før 1. april 2021). 

Forbundet forbeholder seg retten til å fremme nye krav under forhandlingene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


