
  
 

1 
 

FF 
 
 
 

Vår dato 
 
 

21. juni 2021 
 
 
 
 
 
 

 

Tariffoppgjøret 2022: Nr. 370 Naturbruksoverenskomsten 
Krav fra NHO Mat og Drikke oversendt ca. kl. 12.45 
 
 
Ny tekst er markert i kursiv/blått, og det som fjernes overstrykes.  
 
 
Krav nr. 1:  
 
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. 

Ved lokal enighet, 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. 

 
Krav nr. 2:  
 
2.5.5  Overtidsbetaling 

 

Som betaling gjelder følgende hvis ikke annet er avtalt lokalt: 

For pålagt overtid betales i de 5 første virkedager i uken 50 % tillegg frem til kl. 21.00, 
etter 21.00 100 % tillegg. For overtidsarbeid lørdag frem til kl. 12.00 betales 50 % tillegg.  
Lørdag ettermiddag og på søn- og helligdager betales 100 % tillegg med bibehold av 
skifttillegget. 

For pålagt arbeid på frilørdager betales med 50 % tillegg før kl.12.00 og 100 % tillegg etter 
kl.12.00. 

 
Dag/dager Fra Til Tillegg 
Hverdager (man – fre) Kl. 06:00 Kl. 21:00 50% 
Hverdager (man – fre) Kl. 21:00 Kl. 06:00 neste virkedag. 100% 
Lørdag Kl. 00.00 Kl. 06:00 100% 
Lørdag Kl. 06:00 Kl. 12:00 50% 
Lørdag Kl. 12:00 Kl 24:00 100% 
Søndager Kl. 00:00 Kl. 06:00 neste virkedag. 100% 
Helligdager Kl. 00:00 Kl. 06:00 neste virkedag. 100% 
Frilørdag Kl. 06:00 Kl. 12:00 50% 
Frilørdag Kl. 12:00 Kl. 24:00 100 % 

https://lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-62/§10-6
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Krav nr. 3 
 
2.5.5  Overtidsbetaling 
 

Overtidsbetaling ved skiftarbeid 
Når det ved vanlig 2. skiftarbeid må arbeides overtid etter kl 24.00, opprettholdes skifttillegget, 
og det betales 50% tillegg av faktisk lønn med bibehold av skifttillegget 
 

Når det ved vanlig 2. skiftarbeid må arbeides overtid på ettermiddag lørdag og på søn- og 
helligdager, opprettholdes skifttillegget og det betales 100 % tillegg. 

Overtidsgrunnlaget skal være faktisk lønn, eksklusiv skifttillegget. 
 
 
Krav nr. 4 
 
 
3.1 Arbeidstid 

Med arbeidstid forstås tiden fra arbeidet påbegynnes til det avsluttes på arbeidsplassen. 
Spisepauser inngår normalt ikke i arbeidstiden. Pausene skal til sammen være minst en 
halv time hvis arbeidstiden er minst 8 timer pr. dag. I tilfeller hvor det ikke finnes 
tilfredsstillende spiserom eller hvilerom, skal en halv time av spisepausen anses som en del 
av arbeidstiden. Betaling i slike tilfeller skal gis i følge arbeidstakerens timelønn. Krav om 
betaling forutsetter at arbeidsdagen er over 5 1/2 time. 

Arbeidstiden ordnes i henhold til bestemmelsene i kapittel 10 i arbeidsmiljøloven. Den 
alminnelige arbeidstid legges opp etter reglene i § 10-4 og med anledning til å avtale 
gjennomsnittsberegnet arbeidstid etter bestemmelsene i § 10.-5. For de tilfeller hvor det 
kan og må utføres nattarbeid eller arbeid på søn- og helligdager, ordnes dette i henhold til 
bestemmelsene i § 10-10 og § 10-11 i arbeidsmiljøloven. 

Som vanlig arbeidsuke i skog- og naturbruk praktiseres Den alminnelige arbeidstiden er 
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. 

For arbeid på to skift som kun går på virkedager skal den ordinære arbeidstid være 36,5 
timer pr. uke. Ved arbeid på to skift legges arbeidstiden mellom kl 06.00 og kl 24.00. 

 
Krav nr. 4:  
 
4.6 Hvilekoier 

Forskrifter for hvilekoier gjelder for alt skogsarbeid. 
 
 

***** 
NHO Mat og Drikke tar forbehold om at det kan bli aktuelt å fremme ytterligere eller 
nye krav under forhandlingene og eventuelt senere i forbindelse med en mekling.  
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