
RIKSMEKLERENS MØTEBOK 

i sak 2020-001 mellom

FELLESFORBUNDET 
på den ene side 

og 

NORSK INDUSTRI 
på den annen side 

vedrørende Tariffrevisjonen 2020- Industrioverenskomsten. 

Den 5., 6., 11., 12., 13., 14., 17., 18., 19., 20. og 21. august ,2020 ble det avholdt meklingsmøter på 
Thon Hotel Opera, Oslo under ledelse av riksmekler Mats Ruland og medmekler Hilde Lund. 

Til stede for partene: 
Fellesforbundet: Jørn Eggum, Kine Asper Vistnes, Bjørn Sigurd Svingen, Kai Johansen, 

Bernhard Brunes, Hilde Elgesem Andersen, Hans Petter Anker Bærem, 
Rune Hantho, Morten Lage Jacobsen, Amram Hadida, Jørn Inge Hestnes, 
Rune Eriksson, Sigmund Johansen, Mariann Rustad, Kai Runar Svarstad, 
Jørn Rønning, Erik Sakslo, Knut Øygard, Tor Schwenke, Niels Edvard 
Killi, Stig Lundsbakken, Cathrine Ulvøy, Dag Odnes, Kristian liner, 
Norvald Mo, Inger Karin Hagerup, Terje Samuelsen, Andre Nerheim, 
John Trygve Tollefsen 

Norsk Industri: 

Det ble fremlagt: 

Stein Lier-Hansen, Carla Botten-Verboven, Bjørn Johan Hope, Ove 
Helgesplass, Kari Wold Hansen, Karl Erik Kalleland, Arnt Ove 
Moldskred, Arne Henning Rasmussen, Trygve Dahle, Linda Nyegaard, 
Lars Kaggerud, Jim Kristian Johansen, KnutE. Sunde, Terje Hovet, 
Hans Martin Møllhausen, Vibeke Lærum, Sunniva Berntsen og Kjetil 
Tvedt. 

1. Melding om plassoppsigelse fra Fellesforbundet, mottatt 4. august 2020. 
2. Riksmeklerens forbud mot arbeidsstans, datert 4. august 2020. 
3. Fellesforbundets begjæring om at meklingen avsluttes, datert 16. august 2020. 
4. Diverse dokumenter. 



Meklingen fant sted i fellesmøter og særmøter. 

Riksmekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. 
Arbeidsgiver aksepterte forslaget. 
Arbeidstaker anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre. 

Svarfrist ble satt til 25. september 2020 kl. 12.00. 

Meklingen ble avsluttet 22.45. 

~~ 
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l. LØNNSTILLEGG 

l. Det gis et generelt tillegg på kr 0,50 pr. time til alle. 
2. I tillegg til lønnstillegget under punkt l , gis det et tillegg på kr 1,50 pr. time til alle 

arbeidstakere omfattet av Industrioverenskomstens Tekodel. 
3. Lønnstilleggene under punkt l og 2 innarbeides i overenskomsten på vanlig måte. 

Om lokale forhandlinger 
Reelle lokale forhandlinger er avgjørende for at lønnsnivået i de konkurranseutsatte 
bedriftene avspeiler konkurransesituasjonen og resultatet i bedriften. Store forskjeller 
mellom bedriftene vil resultere i ulike resultater av de lokale forhandlingene . Anslaget fra 
de lokale forhandlingene er et gjennomsnitt og er ikke bestemmende for forhandlingene i 
den enkelte bedrift, hvor resultatet kan bli høyere eller lavere. Lønnsvekst fra lokale 
forhandlinger skal baseres på de fire kriterier, bedriftens økonomi, produktivitet, 
framtidsutsikter og konkurranseevne. 

2. FORSKUTTERING A V SYKEPENGER 
Ny tekst Fellesdelen § l 0.2 Forskuttering av sykepenger: 
Norsk Industri og Fellesforbundet vil anbefale lokale parter å gjennomgå grunnlaget for 
forskuttering av sykepenger der dette ikke gjøres. Bedriftene har ikke adgang til å 
forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger. 

3. ETTER- OG VIDEREUTDANNING FOR ALLE 
Ved innføring av et etterutdanningsprogram som for eksempel Industrifagskolen, skal en 
plan for innhold, behov og gjennomføring drøftes med de tillitsvalgte. Ved enighet inngås 
en avtale om felles ansvar for gjennomføring mellom bedriften og de tillitsvalgte. 

Viser til vedlegg 5 og 6. 

4. AVVIKLING A V NEXANSDELEN 
Nexansdelen avvikles og VO-delen gjøres gjeldende for Nexansbedriftene i Norge med 
virkning fra 111-2021. Innen den tid skal de lokale parter med bistand fra Norsk Industri og 
Fellesforbundet gjennomgå de lokale særavtalene sett i sammenheng med de ulikhetene 
som er mellom Nexans- og VO-delen. 

Det vises til Hovedavtalen bestemmelser om lokale særavtaler og adgangen til å si opp slike 
etter gjennomførte forhandlinger. 

5. INDUSTRIOVERENSKOMSTEN- VIDEREUTVIKLING 
For tariffperioden 2022-2024 skal dagens VO §2.2, siste avsnitt lyde som følger: 

VO-delen kan etter lokal avtale gjøres gjeldende for arbeidstakere i ovenfor nevnte 
stillingsgrupper som har stillinger innenfunksjonærområder og/eller har stillinger som 
arbeidsledere. 

Partene vil i tariffperioden 2020-2022 gjennomføre et partssammensatt utvalg for å 
utarbeide forslag til nødvendige tilpasninger av bestemmelsene i VO som følge av ny §2.2 
siste avsnitt. 
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Utvalget skal også utarbeide forslag til definisjon av stillinger utover fagarbeidemivå, jf 
§2.3. 

Partene er enige om at det er viktig med en utvikling av overenskomsten i tråd med 
endringer i teknologi og arbeidsorganisering og behovet for å sikre frontfagets sentrale 
rolle. 

En av utfordringene er hvordan omfangbestemmelsen i Industrioverenskomsten, VO-delen 
blir praktisert for arbeidstakere som i det vesentlige har sin stilling knyttet til produksjonen. 

Partene vil i felleskap avklare hvordan omfangsbestemmelsen i VO-delen skal forstås og 
praktiseres i henhold til partenes intensjoner. 
I en slik utredning skal partene også se på øvrige deler av Industrioverenskomsten, samt 
VO-delens bestemmelser som eks, lønnsforhandlinger, arbeidstid, garantibestemmelser, 
dagsing m.m. for hvordan de eventuelt kan tilpasses eventuelle endringer som partene blir 
enige om. Dette gjelder også for hvordan VO-delen kan utvikles i forhold til fleksibilitet 
innenfor dagens omfangsbestemmelse. 

Partene skal under sitt utvalgsarbeid også hensynta industriforbundsmodellen, og dens 
eventuelle påvirkning for utvalgets vurdering av å gjøre VO-delen gjeldende for andre 
arbeidstakere tilknyttet produksjon. 

Fellesforbundet og Norsk Industri er enige om at bedriftene videre må gis tid til å 
implementere evt. nye tariffbestemmelser som følger av utvalgsarbeidet og tariffoppgjøret 
2022. 

6. PARTSSAMMENSATT UTVALG FOR TARIFFPERIODEN 2020-2022 
Det nedsettes et utvalg for å se på mulige reguleringer av lønns- og arbeidsvilkår for arbeid 
offshore som ikke er relatert til olje- og gassvirksomheten. Organisasjonene utpeker 2 
personer fra hver side som skal delta i utvalgsarbeidet. Utvalget avtaler nærmere innhold i 
mandat og fremdrift ved konstituering. Utvalget skal rapportere fremdrift og felles 
initiativer og tiltak direkte til Fellesforbundet ved forbundsleder og Norsk Industri ved 
administrerende direktør. Utvalgets innstilling behandles i tariffoppgjøret 2022. 

7. ØVRIGE ENDRINGER l VIDEREUTVIKLING A V INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 

Innledning 
Denne delen av Riksmeklerens forslag er basert på partenes arbeid under forhandlingene og 
meklingen og er partenes omforente forslag til endringer som ikke følger av andre deler av 
Riksmeklerens forslag. 

Markering av endringer etc. 
• Forslag til ny tekst, herunder også tekst som blir ny i Fellesdelen pga. flytting fra de spesielle 

delene, fremkommer som understreket kursiv 
• Tekst som foreslås strøket fremkommer som a~@@slt gjsmt~m8ti'Sblt 
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Redigering 
Paragraf- og underpunktnummer samt henvisninger skal gjennomgås nærmere etter at forslaget er 
vedtatt for a sikre at disse blir riktige. 

Dersom det oppstår tvil under redigeringen, søkes dette løst ved bruk av parallelloppstillingen 
partene benyttet under forhandlingen og meklingen. 

==oOo=== 

Forord 
3. avsnitt endres slik: 
Del Il A er basert på tlt to utvalgsarbeid. henholdsvis i tariffperioden 2010-2012 og 2018-2020. og12fi. 
forhandlinger mellom partenec~ Den reviderte overenskomsten inneholder både nye bestemmelser og 
videreføring av~ bestemmelser i fuJ!'k!llel til .fm de opprinnelige overenskomstene. Der k i !lr ilnla~ltil &i 

de tialigilril !lYilfilRBk!læstilftil kaaail spesielle delene har vesentlige presiseringer, er det tatt inn 
henvisninger i Fellesdelen til~ teksten i €Del IT B~ (de spesielle delene). 

4. avsnitt endres slik: 
Del Il B inneholder bransjevise bestemmelser som ikke er gjort om til fellesbestemmelser. Bransjene 
følger de fire tidligere overenskomstene. Partene er enige om å utvide omfanget av fellesbestemmelser. 
~Fordi Industrioverenskomsten er en nydannelse, har man likevel valgt å vente med områder hvor 
forskjellene er betydelige. 

Nytt siste avsnitt: 
Det presiseres at flytting av tekst fra de spesielle delene til Fellesdelen ikke. i seg selv, skal ha 
rettsendrende virkning i fOrhold de opprinnelige overenskomstene og bilagene til disse. 

§ 1.1 Virkeområde 

FELLESDELEN 

Kap. l 
Virkeområde 

Denne overenskomsten kan, gjøJ!'ilB gjillailRail ~å @~JaPiftilr etter krav fra LO og Fellesforbundet på 
den ene side og NHO og Norsk Industri på den andre side, gjøres gjeldende fOr bedrifter/bransjer 
som fremgår av§ 1.2. 

E>ilfi R!llflllill il ~l ilBiBiltiftg 8:i k i ill til @J&Rsjill !l i ill ilfiBlf!lmBtilft gjiliailt ftl1 f8lgill 8: i Qf:L IJ ~ 
SJ~ilBiilllil @ilBbllnffiiliBill 

§ 1.2 Bransjer 
1.2.1 Overenskomsten kan gjøres gjeldende fOr de bransjer som fremgår av denne bestemmelsen. Se 

også§ 2.4. 

1.2.2 V O-delen gjelder fOr bedrifter i verksteds- og teknologiindustrien og samhørige bransjer. 

1.2.3 TD-delen gjelder fOr bedrifter i teknologiindustrien ogsamhørige bransjer. 

Merknad ti/1.2.2 
Se også: 
• TD-delen § 1.1 

1.2.4 Nexansdelen gjelder fOr bedrifter i Nexans. 

1.2.5 Tekodelen gjelder fOr bedrifter i tekstil og konfeksjonsindustrien og samhørige bransjer. 
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Kap. Il 
Overenskomstens omfang 

§ 2.2 lndustl il! e er ensleomstens 8mfangFaggrupper og øvrige stillinger 
bulttstri!l; @l @ft!llr!lm!lt@fl !lmfatt8r f8lg8ftti@ titllig@t@ !l i @1 @ft!lk!lm!lt@r. 
• V8tlrst8tis!l i 8t8nslr!lmst81t ("VO") 
• T8lm!ll!lgi !lg tl!ita!lnF@ftSIE!lmstiHl: ("TIJ") 
• Nexansoverenskomsten ("Nexans") 
• T8kM i 8F@R8k!lm8t8R ("T8k!l ") 
Overenskomsten omfatter stillinger i produksjonen innenfOr de bransjer som fremgår av § 1.2. 
Dette med unntak av TD-delen pga. dens vertikale karakter. ref TD-delen § 1.1. 

Der nve produksjonsmåter medfører at arbeidsoperasjoner endres eller fOrutsetter ny kompetanse. 
skal disse fOrtsatt omfattes av denne overenskomsten. 

De sentrale parter vil anbefale at de lokale parter tilpasser sine bedriftsinterne avtaler til 
kompetansekrav og ansvar m.m. 

§ 2.4 lndustrioverenskomsten - tilknytning til bransje 
l . avsnitt endres slik: 
Alle bedrifter som er bundet av Jndustrioverenskomsten skal være knyttet til en av bransjene som 
inngår i tl8l Il Ber nevnt under § 1.2. Bransje og arbeidets art er avgjørende for hvilken bransje den 
enkelte virksomhet skal plasseres i. 

§ 3.1 KompetanseutviklinW.::opplæring 

Kap. Ill 
Kompetanse 

"Opplæringslova" er lovens egennavn. Det er ikke brukt som det i overenskomsten og endres til 
bokmålsformen "opplæringsloven" alle steder. 

3 .I.l Industriens framtidige konkurranseevne ---

3.1.2 Med sikte på at arbeidstakerne ---

§§ 3.8-3.11 flyttes til nye§§ 6.5- 6.8, se dette senere i dokumentet 

Kap. V 
Arbeidstid, ferie og korte velferdspermisjoner 

§ 5.2 Skiftarbeid 

5.2.3 Nytt siste avsnitt: 
VG-delen 3.2.1 siste avsnitt flyttes hit- TD-delen 2.3.4 ogNexansdelen 2.3.4 strykes 

Ny merknad under ovenstående: 
Gjelder ikke fOr Tekodelen. se Tekodelen § J,2.3 

5.2.4 Kompensasjon for manglende timer ved overgang til skift 
VG-delen 3.2.2 flyttes hit- TD-delen 2.3.1 ogNexansdelen 2.3.2 strykes 
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Merknad 
Gjelder ikke (or Tekodelen. se Tekodelen § ~2.3 

§ 5.5 Gener elt orn Overtid 
Ny innledende tekst: 
Om overtidsbetaling: se 
• VG-delen §€ *'5.1 og *'5.2 
• TD-delen §€ M.1 og M.2 
• Nexansdelen §€ 6.1 og 6.2 
• Te kode len § ~2. 5 

~ 
5.5.1 Definisjon av overtidsarbeid 

Overtidsarbeid er ---

5.5.2 Generelt om overtid 
Bruk av overtid reguleres ---

§ 5.7 blir ny§ 5.6 osv. 

Kap. VI 
Lønnsfastsettelse~. lønnssystemer og lokale forhandlinger 

§ 6.2 Regulering av satser 
V O-delen § 4.2 flyttes hit - TD-delen 3 .1.6 og Nexansdelen 3 .1.2 strykes 

Nytt 3. avsnitt- VO-delens flyttete § 4.2, 3. avsnitt blir 4. avsnitt osv. 

Nvmerknad 
Tillegg Øtt særskilt (or Teko omregnes tilsvarende. 

~ 
§ 6.3 Oversikt over timefortjeneste 

De tillitsvalgte skal på anmodning få utlevert lister som viser status og timefortjeneste i@r tli!t Bist 
kjillltil hvartal, eventuelt det nødvendige materiale som gir grunnlag for slik oversikt. 

§ 6.4 Garantiordninger 
Se VG-delens § 4. ~2 "Garantert fortjeneste" og Tekodelens bilag 2 "Garantiordning" 

§§ 3.8- 3.1 O blir nye§§ 6.5 - 6.7 

§ 6.8 Lønnsbestemmelser (or unge arbeidstakere 
VO-delen § 4.5 flyttes hit uten henvisning til Fellesdelen § 3.9 og underoverskrift 
- TD-delens 3.4.2 og Nexansdelens 3.3.3 strykes 

Merknad til§ 6.8 
Gjelder ikke (or Tekodelen- se Tekodelen § 1.2 

Merknad til hele kap. li!Vl 
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§=+ri 
§6.9 
6.9.1 

Se også: 
• VO-delen § 4.4 og§ 4.5 
• Nexansdelen § 3.3 
• Tekodelen § ~L5 

KatJ. JZJJ 
/sSiltl8'a)'§~JUØY #g {~JfJf8jåM§Ø~§Ø 

Utvikling av Ja[ønnssystemer 
Avtaler om lønnssvstemer og utfOrming av disse 
Basert på bestemmelsene i denne overenskomsten og tradisjonene til de ulike bransjene som 
omfattes av denne, kan ulike lønnssystemer avtales. Det vises til del B. 

Pal't~ft~ ~r ~Mig~ !lm at d~t ~r a i st!lr l'l~tydaiftg at l'l~driit~M har ~t 1:8Mft88)'8t~m B!lm tar h~ft8)'ft til 
flF!ldtthtivit~t, d'f@htivit~t !lg hi alit~t; !lg B!lm tilfr~dsstill~r iftt~ftsj !lft~fti! i arl'li!idsmilj:Sl!l i ~ft8 

k8;flitti!l 3 !lg haflitti!l 1. 

§ 7.2 Ui't ililing og ndliltt!hold a: htnnss~ stllmt!r 
Norsk Industri og Fellesforbundet vil påpeke at det er av avgjørende betydning at utvikling og 
vedlikehold av lønnssystemer inngår i arbeidet for forbedring av den enkelte bedrifts totale 
produktivitet. D~tt~ må gi :Sl ~8 • ~d ~ft k!lfttifttUlrlig tilfla8MiMg til Nlll'l~d!"iftgew i ~dr:Sr~ftd~ maslciFI~I 

!lg tttstjr, l!lkal~r !lg arl'l~idsfllass~r, råmat~rial~r !lg ha!.ml'lrilc!lta, mi!t!ldi!r !lg fli!l8~88~1, 
fll8:Fll~ggiftg !lg arl'l~ids!lrg8:ftisae~j!lft , 88:lll:t aMdr~ tiltale 8!lm ff~mmi!r ~t g!ldt 8:ll'l~idsmilj:8 !lg ~ft 
ra8j!lft~Jl !lg ~ffelcti i flF!ldttlæj!lFI. 

Lønnssvstemer må derfOr tilpasses fOrbedringer vedrørende: 
• teknologisk utvikling og digitalisering 
• maskiner og utstyr. 
• lokaler og arbeidsplasser. 
• råmaterialer og halvfåbrikata. 
• metoder og prosesser. 
• planlegging og arbeidsorganisasjon. 
• andre tiltak som fremmer et godt arbeidsmiljø og en rasjonell og effektiv produksjon. 

Det må også arbeides for en effektiv utnyttelse av maskiner og utstyr og av arbeidstiden. Det er 
nødvendig at partene til enhver tid samarbeider om dette, og erkjenner et felles ansvar for en 
positiv utvikling. 

Merknad til f=ki-6. 9.1 
Se også: 
• VO-delen 
• TD-delen 
• Nexansdelen 
• Tekodelen 

§M3.3 
kap. Ill 
§ 4.1 
§~1.6 
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6.9.2 Individuelle tillegg 
V O-delen 5 .2.1 flyttes hit - Nexansdelens 4.1.3 .l strykes 

2. avsnitt endres slik: 
---utover det som normalt kreves a·, fag , BfHlBial llg hjlllflll8FlHlidllri! for stillingsgruppen. 
herunder arbeidstakere ---

Merknad 
Bestemmelsen gjelder ikke Teko og TD-delen. 

6.9.3 Oppsigelse av avtaler om lønnssystem 
VO-delen 5.2.4 flyttes hit- Nexansdelens 4.1.2 strykes 

Merknad 
Gjelder ikke TD- og Tekodelen. 

~ 
§ 6.10 Lokale lønnsforhandlinger og kriterier (or lønnsregulering 
6.1 O.l Partene er enige om at ---

6.1 O. 2 Lønnsdifferensiering 
Ved den lokale lønnsreguleringen bør også den etablerte lønnsdifferensieringen mellom f8g-;. 
8flll8ial llg hjlllflll8FlllliBilFil stillingsgru{212er vurderes. 

Merknad til§ 7.§.6.10 
Gjelder ikke for Tekodelen 

Se også 
~ .2.1, l. 8'/Sfti~ 

• Tekodelen kap. Hl 

§§ 7.3-7.4 og§ 7.6 blir nye§§ 6.11-6.13 

Kap. VIII 
Kap. VII 

Spesielle lønnsbestemmelser 

§..Z1 Godtgjøring for helligdager og l. og 17. mai 
Nåværende § 8.1 flyttes hit og blir ny§ 7.1 

§ 8.1 Forskjøvet arbeidstid 

Ktlp. {X 

Kap VIII 
Overtids-, skift- og andre tillegg 

V O-delen 7 .1.2 flyttes hit - TD-delens 5.1.3 og Nexansdelens 6.1.2 strykes 

Merknad til§ 8.1 
Gjelder ikke for Tekodelen. se Tekodelens § 3.4 

For Nexans gfelder betalingsbestemmelsene i Nexansdelen 6.1.1 

§§ 9.1 - 9.3 blir nye§§ 8.2- 8.4 
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~ 
Kap. IX 

Andre bestemmelser 

§ 9.1 Partenes gjensidige o/ikter 
V O-delen 9 .I.l flyttes hit - TD-delens 7 .I.l , Nexansdelens § 3.2 og Tekodelens § 1.2 strykes 

§§ 10.1- 10.4 blir nye§§ 9.2-9.5 

KafJ: *l 
Kap. X 

Varighet, oppsigelse og reguleringsbestemmelser for 2. avtaleår 

§§ 11.1-11.2 blir nye oppdaterte §§ l O.l-l 0.2. 

§ 11.3 blir ny § 11.1 

Kap. I strykes 

~ 
§..Ll Faggrupper og øvrige stillinger 

VO-delen omfatter---

Kap. XI 
Bilag 

V O-DELEN 

IWipr=H 
Kap. l 

Omfang 

VO-delen omfatter også stillingsgruppe ---

fJilF M) Il ~F!!thilt!!j@M!!MåtllF MlltifSFilF !lt ar@llift88~1lF!lgj8MilF llMdfll!! lllillF WF~t!!llttllr M) h!lJM~Ilt!lM!!Il , 
skal diBBil ~rt8!ltt 8!'Mfattll8 !l; ftllOOil 8\'llfllMBk!!MBtllM. 

fJil BllMtt al il ~!lrtllt til !lMl"lllfalll at ti!! l!!halll ~artllr til~!l88@1 siMil l"llltiriftsiMtllmll a .otalllr til 

le!lm~llt!lMB!llM"!l':' !lg aMsvar m.m. 

VO-delen omfatter også arbeidstakere---
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~ 
§ 1.2 Definisjoner 

~ 
1.2.4 Sjåfør 

Sjåfør anerkjennes som spesialarbeider med mindre lum/ll8ft vedkommende har relevant fagbrev. 

~ 

l . 2. 5 Lagerarbeider 

~ 

Lagerarbeider anerkjennes som spesialarbeider med mindre NMR/ft8ft vedkommende har relevant 
fagbrev. 

1.2.6 Vaktmenn 
VakttMtltlpersonell plasseres i gruppen hjelpearbeider eller spesialarbeider avhengig av arbeidets 
art og omfang. 

~ 

1.2. 7 Rengjørings- og kantinepersonell 
Rengjørings- og kantinepersonell plasseres i gruppen hjelpearbeider eller spesialarbeider med 
mindre oo vedkommende har relevant fagbrev. 

~ 
§..1.:1 Teknologiindustri 

Teknologiindustrien er kunnskapsbasert. ---

KtljJa {Jf 
Kap. Il 

Arbeidstid, ferie og korte velferdspermisjoner 

§3.1 blirny§2.1 

~ 
§ ~.2 

.,;2_.2.1 

Skiftarbeid 
Se også Fellesdelen § 5.2 
Generelt om skiftarbeid 
Skiftene i en 2-skiftsordning forutsettes å veksle ---

3.2.2 strykes 

§ 4.1 blir ny§ 3.1 

§ 4.2 strykes 

K~~p. JV 
Kap. ill 

Lønnsfastsettelse m.m. 
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§ 3.2 Garantert fortjeneste 
7. avsnitt endres slik: 

Følgende skal ikke inngå ved beregning av den enkelte gruppes gjennomsnittlige timefortjeneste i 
bedriften: 
• Bonus 
• Arbeidsledere/arbeidende formenn 

§§ 4.4 - 4.5 strykes 

Kttp. VN 
i Silil86j §te;ue' tJg Js:m8jit8taeHeltJe 

§ 5.1 blir ny §...il 

§ ~.l lsohslll forhsrullingllr og hritllrillr for lønnsrllgulllring 
St! øgall 8elkatklt!:1 § 7, 6§ 

5.2.1 strykes 

~ 

3.3.2 Fagarbeid 
Vs8 8sa hlkals lønnsrsgtdsriagsa @ør !lgså 8s11 sta@lsl"ts løM:s8iffsrsRsisri1~gsa msll!lm fag , 
8flS8ial !lg hjslfls!lr@si8srs vRr8srss. Fagarbeidere med fagbrev som kreves for arbeidet, lønnes 
som fagarbeidere. 

5.2.3 blir ny 3.3.3 

5.2.4 strykes 

~ 

3.3.4 Uenighet om satsene i lønnssystemet 
Oppnås ikke enighet om satsene i et lønnssystem, og avtalen er sagt opp i henhold til~ 
Fellesdelen ~6.9.3, betales den enkelte arbeidstaker---

§§ 5.3-5.7 blir nye§§ 3.4-3.8 

~ 

§ 3.9 Lønnsbestemmelser for praktikanter 
Praktikanter lønnes etter lærlingskalaen, ref Fellesdelen 6.5.1. Det gis opprykk for grunnkurs og 
videregående kurs i henhold til fradragsreglene for opplæringsplan. 

MERKNAD: Ny overskrift "Lønnsbestemmelser for praktikanter" og "ref. Fellesdelen 6.5.1" tilføyd i 
teksten er for å gi bestemmelsen mening 
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§ 6.1 blir ny § 4.1 

KMp. Vl 
Kap. IV 

Spesielle lønnsbestemmelser 

Kap. V 
Overtids-, skift- og andre tillegg 

§ 7.1 blir ny § 5.1 med følgende endringer 

7.1 .2 Ftit§i~·sstJI~thtJiti§liti 

F~rshjBvi!t Mili!iastia ili!tali!s s~m i@r ~vi!rtia ili!Bti!mt. 

7.1.3 -7.1.7 blir nye 5.1.2- 5.1.6. 

§§ 7.2- 7.5 blir nye§§ 5.2- 5.5 

§§ 8.1 - 8.7 blir nye§§ 6.1 - 6.7 

~ 
§....Z1 Partenes gjensidige plikter 

9 .1.1 strykes 

9.1.2- 9.1.3 blir nye 7.1.1 - 7.1.2. 

§ 10.1 blirny§8.1 

l'lll'• V~ll 
Kap. VI 

Arbeid utenfor bedrift 

/Wtfl: !X 
Kap. VII 

Andre bestemmelser 

~ 
Kap. VIII 

Bilag 
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TD-DELEN 

Kap. I 
Vil'!it!IJJUJ åth 

Omfang 

Overskriften "§ 1.1 Virkeområde" og pkt. 1.1 , l strykes 

1.1.2 
§..L.1 Omfang 

Overenskomsten omfatter ikke---

§ 1.2 Faggrupper 
l. 2. 2 Vilkår for anerkjennelse som fagarbeider er bestått fagprøve i samsvar med hw €114! fag€l~~læf>iDg i 

æ-l'J~Ji!isli, iltopplæringsloven, enten etter utstått læretid på kontrakt, eller praksis i samsvar med 
lovens § 3.5 (tidligere§ 20). 

§ 1.3 strykes 

~ 
§ 2.2 Skiftarbeidstid 

Kap. Il 
Arbeidstid 

Se også Fellesdelen § 5.2 og Fellesbilag 5 
2.3.1 strykes og 2.3.2- 2.3.3 blir nye 2.2.1 - 2.2.2 

2.3.4 strykes 

Kap. Ill 
Lønnsfastsettelse 

Se også Fellesdelen kap. WJ.VI 

§ 3.1 Lønnsnivå og lønnsdifferensiering 

3 .1.6 strykes 

§ 3.4 Lønnsbestemmelser for lærlingl!r og ungl! arhl!i!lstaltl!rl!praktikanter 
3.4.1 og 3.4.2 strykes 

~ Praktikanter lønnes etter ~l~. 3 .1 .1/ærlingskalaen, ref Fellesdelen 6. 5.1. Det gis opprykk for 
grunnkurs og videregående kurs i henhold til fradragsreglene for opplæringsplan. 

MERKNAD: "praktikanter" er tilføyd i overskriften og "ref. Fellesdelen 6.5 .l" er tilføyd i teksten for å gi 
bestemmelsen mening 
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§ 5.1 Overtidstillegg 

5.1.3 strykes 

5.1.4 - 5.1.6 blir nye 5.1.3 - 5.1.5 

§ 7.1 Partenes gjensidige plikter 

Kap. V 
Overtid, skift og andre tillegg 

Kap. VII 
Andre bestemmelser 

7.}.} Qe: lle:elrifte:r s€lm ele:tme: €l , e:t e:ftsit€lmst €lmfatte:r lam ihk€1 8:Hse:tte: M€1H 8:rlle:ielst8:lce:re: til lle:elrifte:fts 
re:ge:lme:ssige: arbeia på ringere vilkår enn fastsatt i everenskemsten. 

,?j tJ~lt<t3ll,ilfot8t!l 

Partene er enige om at ---

§ l. l. strykes og § 1.2 blir ny § l. l 

1.3 .l og 1.3 .2 strykes 

1.3.3 blir ny 1.1.2 

3.3.1.2 blir ny 1.1.3 

§ 2.1 Ordinær dagarbeidstid 
Se også Fellesdelen § 5.1 

2. }. } Gt Jii!ÆI §l btJi8/sti8/ 
Den daglige arbeidstid legges---

2.1.2 strykes 

2.3.2 strykes 

2.3.3 blir ny 2.2.2 

2.3 .4strykes 

2.3.5 blir ny 2.2.3 

NEXANSDELEN 

Kap. l 
Fit'ht!ø:m Mtl8 
Kompetanse 

Kap. Il 
Arbeidstiden 
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§ 3.1 Generelt 
Se også Fellesdelen § 6.1 

Kap. Ill 
Lønnsfastsettelse 

~ Lønnsgruppe og lønnssatsene framgår av de stedlige avtaler. 

3 .1.2 strykes 

§ 3.2 strykes 

§ 3.3 strykes 

§§ 3.4- 3.5 blir nye§§ 3.2- 3.3 

§ 4.1 Lønnsbestemmelser generelt 
Se også Fellesdelen § M6.9 

4.1.2 strykes 

4.1.3 blir ny 4.1.2. 

Kap. IV 
Lønnssystemer 

Kap. VI 
Overtids-, skift- og andre tillegg 

§ 6.1 Overtidstillegg 

6.1.2 strykes 

6.1.3-6.1.5 blir nye 6.1.2-6.1.4. 

§I.l Virkeområde 
l. og 2. avsnitt strykes. 

TEK ODELEN 

Kap. I 
Virkeområde 

Overenskomsten omfatter arbeidstakere ---
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2.5.1 -Videreutdanning strykes 

§ 3.5 Overtidsarbeid 

Kap. Il 
Lønnsbestemmelser 

Kap. Ill 
Arbeidstidsbestemmelser 

Se også Fellesdelen § 5.51ilo_g § 5.*§. 

8. LIKESTILLING 

Fellesforbundet og Norsk Industri 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 fra 
Fellesforbundet og Norsk Industri. l protokollen er det enighet om å ta opp til behandling 
"Aktivitetsprogram mellom LO og NHO- Likestilling mellom kvinner og menn" og 
tilleggsavtale Il "Rammeavtale om likestilling mellom kvinner og menn i arbeidslivet". 

Fellesforbundet og Norsk Industri minner partene lokalt på viktigheten av at de gjennom 
aktivt partssamarbeid tar i bruk den nye likestillings -og diskrimineringsloven. 

Videre forplikter partene seg til å realitetsbehandle endringer av Industrioverenskomsten 
Fellesdelen §§ 4.1 og 7.4 ihht. endringer i likestillings- og diskrimineringsloven ifm. 
tariffoppgjøret 2022. 

9. FELLESBILAG 3- O U-FONDET 

Partene anerkjenner behovet for å sikre en god opplæring av tillitsvalgte på bedriftene og 
ser det formålstjenlig med en gjennomgang av bruken av OD-fondets midler. Norsk 
Industri og Fellesforbundet vil invitere NHO og LO inn i dette arbeidet. 

10. FELLESBILAG 4- TREKKA VTALER 

Norsk Industri og Fellesforbundet vil gjennomføre en felles gjennomgang av Avtale om 
retningslinjer for prosentvis trekk av fagforeningskontingent- "Trekkavtale" (Fellesbilag 
4). Målsettingen er en oppdatering slik at avtalen blir mer i tråd med dagens teknologisk 
standard og ivaretar bedriftenes og forbundets behov for effektiv behandling og samtidig 
ivaretar nødvendige personvernhensyn. Partene tar sikte på å sikre nødvendig forankring. 

11. AVTALEPERIODENS LENGDE 

Denne overenskomsten trer i kraft pr. 1. april 2020 og gjelder til 31. mars 2022 og videre 
l - ett - år om gangen dersom den ikke av en av partene blir sagt opp skriftlig med 
2- to- måneders varsel 
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12. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 2. AVTALEÅR 

Før utløpet av l. 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 situasjonen på 
forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår samt pris- og lønnsutviklingen i l. 
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 l. april 2021 ). 

13. ØKNING A V OVERENSKOMSTENS SATSER 

13.1 Fellesdelen 
§ 8.1 G dt o r2.tørmg or e 1g1 ager og . og f, h Il' d l 17 . mai 

Ny sats 
1.4.2020 

8.1.1.8 IHelkont. skiftarb. for hvert fulle arbeidete skift kr 49,94 

§ 9.1 Matpenger og forpleining 
Matpengesatsen fastsettes til kr 90,00 for tariffperioden 2020 - 2022 i samsvar 
med protokoll mellom NHO og LO av 11. mars 2020 

13.2 VO-delen 
§ 4.1 M' t f f, rt' t ms e Ime o r.1enes e 

Ny sats 
1.4.2020 

4.1.2.1 Fagarbeider kr 187,14 
Etter l års arbeid som fagarbeider kr 188,85 

4.1.2.2 Spesialarbeider kr 178,62 
Etter l års arbeid som spesialarbeider kr 180,43 

4.1.2.3 Hjelpearbeider krl70,19 
Etter l års arbeid som hjelpearbeider kr 171,89 
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§ 7.3 Skiftfll 1 egg 
Ny sats 
1.4.2020 

7.3.1 l. skift: inntil lørdag kl.l4.00 Intet 
2. skift kr 20,10 
Skift etter kl. 14.00 dager før søn- og helligdag kr 42,96 
Fra 14.00 påjul-, nyttårs-, påske- og pinseaften kr 61 ,58 

7.3.2 l. skift: inntil lørdag kl.14.00 Intet 
2. skift kr 20,72 
3. skift kr 30,84 
Skift etter kl. 14.00 dager før søn- og helligdag kr 44,20 
Fra 14.00 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften kr 63 ,32 

7.3 .3 l. skift: inntil lørdag kl.14.00 Intet 
2. skift kr 21 ,96 
3. skift kr 32,57 
Skift etter kl. 14.00 dager før søn- og helligdag kr 46,67 
Fra 14.00 påjul-, nyttårs-, påske- og pinseaften kr 66,91 

§7.4 Deltid 

!Deltid 

§ 7.5 s r b .d ær 12 smussig ar ei b .d t og ar ei s øy 
Ny sats 
1.4.2020 

7.5.1 !Særlig smussig arbeid kr 9,25 

Bilag l Tariffavtale for arbeid offshore 
11.2 Of(shoretillezz 

Ny sats 
1.4.2020 

!Offshoretillegg kr 82,31 

11.5 N. 11 attz egg 
Ny sats 
1.4.2020 

INattillegg kr 45,13 

11.6 Tilkomstteknikk 
Ny sats 
1.4.2020 

Tilkomstteknikk kr 49,94 
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13.3 TD-delen 
§ 3.1 L ønnsmva og ønns 1 erens1ermg 

3.1.1 Nyansatte 
Etter l års ansettelse 
Fagarbeider 
Etter l års arbeid som fagarbeider 

13.4 Nexansdelen 
§ 6.3 Sk"ftfll l 1 egg 

6.3.1 l. skift: inntil lørdag kl.14. 00 
2. skift 
Skift etter kl. 14.00 dager før søn- og helligdag 
Fra 14.00 på jul-, nyttårs-, J>åske- og pinseaften 

6.3.2 l. skift: inntil lørdag kl.14.00 
2. skift 
3. skift 
Skift etter kl. 14.00 dager før søn- og helligdag 
Fra 14.00 påjul-, nyttårs-, påske- og pinseaften 

13.5 Tekodelen 

§ 2.2 Normallønn 

Gruppe I: Nybegynnere 
Etter 4 måneders arbeid 
Etter l års arbeid 
Unge arbeidere under 18 år 

- etter 4 måneders arbeid 

§ 2.4 A . "t t fli ns1enm e s 1 e22 

Etter 3 års ansettelse 
Etter 4 års ansettelse 
Etter 5 års ansettelse 
Etter l O års sammenhengende ansettelse 
- i alt 

Ny sats 
1.4.2020 
kr 178,62 
kr 180,43 
kr 187,14 
kr 188,85 

Ny sats 
1.4.2020 

Intet 
kr 20,68 
kr 44,16 
kr 63,32 

Intet 
kr 21,30 
kr 31 ,70 
kr 45,44 
kr 65,10 

Ny sats 
1.4.2020 
kr 149,49 
kr 155,66 
kr 156,86 
kr 123,41 
kr 128,38 

Ny sats 
1.4.2020 
kr 1,50 
kr 2,00 
kr 2,00 
kr 2,00 
kr 7,50 
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§ 2.5 F 'd ago_p_I!l ærmg og vi ereu td annmg 
Ny sats 
1.4.2020 

2.5.2 ITillegg for fagbrev (minimum) kr 6,07 
2.5.3 !Satsen hentes fra 2.5.2 kr 6,07 

§ 4.1 s b 'd muss12 ar ei 
Ny sats 
1.4.2020 

4.1.1 !Særlig smussig arbeid kr l, 19 

Bilag 2 G . d . arantlor nm2en 
Ny sats 
1.4.2020 

Gj.sn. under 80% av ind .gj .snitt kr 3,19 
Gj .sn. mellom 80% og 82,5 %av ind.gj .snitt kr 2,66 
Gi.sn. mellom 82,5% og 85% av ind.gj.snitt kr 2,13 

14. ØVRIGE OVERENSKOMSTENDRlNGER 

14.1 VO-delen 

§ 4.2 Regulering av satser 
Endres i samsvar med det generelle tillegget. 

Bilag l Tariffavtale for arbeid offshore -Utvalgsarbeid 
Det er etablert en omforent partsforståelse som konkret viser grenser for ytre rammer for 
fleksibilitet og forutsigbarhet. Videre gir den avklaring av hvordan sykefravær skal 
behandles i avregningen etter offshorebilagets pkt. 3.9.2, ref. vedlegg. 

Partsforståelsen vedlegges Riksmeklerens møtebok, og skal inngå i en omforent veileder 
som nærmere skal beskrive forståelsen og praktiseringen. Veilederen planlegges ferdigstilt 
innen 31 . oktober, og den skal gjennomgås i felles samling( er) i november etter modell av 
"RKL-veilederen". 

Det etableres et partssammensatt utvalg med mandat å gjennomgå Offshorebilagets 
bestemmelser med sikte på å fremme eventuelle forslag til endringer/oppdateringer, 
herunder også å se på de utfordringer Fellesforbundet har synliggjort gjennom de tariffkrav 
som var fremmet. Utvalget skal bestå av inntil 5 personer fra hver side, og det skal avlevere 
sin rapport senest 15. desember 2021. Eventuelle forslag om endringer skal implementeres i 
overenskomsten for 2022-2024 og inngå i grunnlaget for tarifforhandlingene i 2022 . 

Merknad 
Igangsettelse av utvalgsarbeidet skal ikke gripe inn i løpende håndtering av tvistesaker. 
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Bilag 2 og 3 
Rammeavtale om arbeidstidsordning for store anlegg og Rammeavtale for 
innarbeidingsordninger på land med daglig arbeidstid ut over 10,5 timer med/uten 
søndagsarbeid 
Bilag 3 videreføres for tariffperioden 2020-2022 med følgende endring i innledningen: 
Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Norsk Industri for tariffperioden 
2018-2020-2022 ---

Det etableres et partssammensatt utvalg med mandat å se på muligheten for å utarbeide 
flere standardiserte rotasjonsordninger som kan brukes som retningsgivende eksempler for 
lokale parter, utover de som fremgår i dag av bilag 2 og 3. Det presiseres at det ikke er tale 
om å utarbeide en uttømmende liste av godkjente arbeidstidsordninger. 

Utvalget skal også vurdere Norsk Industris krav om at to fridager i oppholdsperioden i 
rotasjoner etter VO-bilag 3 bør gjøres mulig. 

Utvalget skal bestå av 3 personer fra hver side, og det skal avlevere sin rapport senest 
15. desember 2021. 

Viser til vedlegg l. 

14.2 TD-delen og Nexansdelen 
De endringer som gjøres i VO-delen med bilagene, gjøres tilsvarende i TD-delen og 
Nexansdelen der denne har sammenfallende bestemmelser. 

15. VIRKNINGSTIDSPUNKT 

Det generelle tillegget gis med virkning fra og med O 1.04.2020. 

Øvrige endringer i satser og overenskomstbestemmelser gjøres gjeldende med virkning fra 
og med den dato hvor Riksmekleren har fått melding fra partene om at meklingsforslaget er 
vedtatt forutsatt at ikke annet framkommer i denne overenskomsten. 
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16. SVARFRIST 

Fellesforbundet har meddelt Riksmekleren at forslaget skal sendes ut til uravstemning blant 
medlemmer som omfattes av Industrioverenskomsten. Norsk Industri har meddelt at 
forslaget skal behandles og godkjennes av deres styre. 

Riksmekleren har i forståelse med partene satt svarfristen til Riksmekleren til fredag 
25. september kl. 12.00. 

17. PARTENES ØVRIGE KRAV 

Partenes øvrige krav tas ikke til følge 
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Vedlegg 1 Dette dokumentet følger som vedlegg til Riksmeklerens møtebok fra tariffrevisjonen 2020 

Presisering av partsfortolking vedr. rammer for løpende pluss og minustid ved oppstart av 
arbeidsoppdrag, avbrutt offshoreperiode og behandling av sykefravær i avregningen etter 
VO-bilag l 

Rammer for løpende pluss- og minustid ved oppstart av arbeidsoppdrag 
Arbeidstaker skal ha sitt arbeid fordelt så jevnt som mulig gjennom året. Imidlertid anerkjenner 
partene at uforutsigbarhet i kundeoppdrag også kan medføre uforutsigbarhet for arbeidsoppdrag 
offshore. 

Partenes formål med denne presiseringen er gi mer forutsigbarhet for arbeidstid og fritid for ansatte. 

Ansatte kan i perioder bli satt på rotasjonsordninger hvor normal fri periode avkortes/ forlenges, 
eller hvor normal oppholdsperiode ikke kan gjennomføres. Dersom lokale parter ikke har avtalt noe 
annet, gjelder følgende rammer for pålagt pluss- og minustid gjennom avregningsperioden for 
arbeid offshore iht. VO-bilag l pkt. 3 om arbeidstid m.m: 

• 150 timer plusstid (134,4 offshoretimer) 

• 75 timer minustid (67,2 offshoretimer) 

Grensetallet på pluss- og minustid gjelder til enhver tid i løpet av årsavregningsperioden. 

Pålegg om arbeid utover overnevnte ramme for plusstid godtgjøres som for overtid bestemt. 
Overtidstillegget går til fortløpende utbetaling iht bedriftens rutiner for lønnsutbetaling. Ved den 
årlige avregningen skal arbeidede timer som allerede er godtgjort som for overtid bestemt iht 
rammetallet (!50) ikke godtgjøres med nytt overtidstillegg hvis arbeidstaker har plusstid utover 
fullt årsverk (1582). Det vises til dagens bestemmelse om årsavregning i bilaget punkt 3.2 femte 
ledd 

Minustid utover nevnte ramme godtgjøres med individuell timefortjeneste og kan ikke kreves 
innarbeidet. 

Avvik fra ovennevnte kan avtales mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. 

Arbeidstaker og arbeidsgiver kan avtale at inntil 37,5 timer minustid på årsavregnings kan 
overføres til neste årsavregningsperiode. Minustimer som ikke avtales overført, skal strykes uten 
trekk i lønn. 

Norsk Industri og Fellesforbundet tar en gjennomgang av hvilke verserende tvister angående 
endring av rotasjoner etc. som medfører pluss og minustid som ikke skal videreføres. 

Ovennevnte modell skal implementeres med virkning fra og med avregningsperiode for 2021. 

Behandling av sykefravær i avregningen. ref V O-bilag l pkt. 3. 9.2 
Sykefravær fra arbeidsperioder registreres som arbeidet tid unntatt i de tilfeller hvor sykefravær 
oppstår etter at årstimeverket er oppfy It. 

Verserende tvister om behandling av sykefravær i avregningen videreføres ikke. 

Innleie fra bemanningsforetak 
Fellesforbundet og Norsk Industri erkjenner at industrien kan ha behov for å supplere 
egenbemanning med innleie fra bemanningsforetak. 

Organisasjonene forutsetter at lokale parter finner nødvendige løsninger for å kunne benytte innleie 
fra bemanningsforetak, herunder inngår avtaler iht. am! §14-12 (2) der dette er nødvendig. Det 
forutsettes videre at lokale parter tar utgangspunkt i bedriftens produksjons behov og 
bemanningssituasjon. 

--;-~~Jkd 
f erje Hovet 

Norsk Industri 

Oslo 20. august 2020 
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Protokol l 

Deltakere: 

Stein Lier-Hansen Norsk Industri 

Jørn Eggum Fellesforbundet 

Regulering av satsene i Tekodelen 

Under tariffoppgjøret på lndustrioverenskomsten 2020 for det diskutert på hvilken måte 
normallønnssatsene i Tekodelen § 2.2. skal reguleres ved en hovedtariffoppgjør. 

Norsk Industri aksepterer i årets lønnsoppgjør at satsene reguleres i tråd med lønnsveksten. 
Imidlertid anser ikke Norsk Industri dette som en ny praksis, men som en konkret 
forhandlingsløsning. 

Partene vil i etterkant av oppgjøret søke å avklare hvordan en justering av satsene i § 2.2. skal 
gjennomføres ved fremtidige tariffoppgjør. 

Oslo den 21.8.2020 

Stein Lier-Hansen Jørn Eggum 

Norsk Industri Fellesforbundet 
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~" f ) Norsk Industri --- -$- -
Fellesforbundet 

Statsminister Erna Solberg 11. august 2020 

Frontfagsoppgjøret 2020 
Fellesforbundet og Norsk Industri henvender seg med dette til Statsministeren med anmodning 
om at det gjøres endringer i permitteringsregelverket. 

Bakgrunnen for henvendelsen er den bekymringsfulle utviklingen i arbeidsmarkedet som følge 
av koronasituasjonen og de betydelige smitteverntiltakene som er innført. Vi ser at mange 
bedrifter må gå til permitteringer som følge av mindre etterspørsel etter bedriftenes produkter og 
tjenester. 

Selv om situasjonen på arbeidsmarkedet, for deler av industrien, er noe lysere nå enn i den første 
tida etter Covid-19-utbruddet, med påfølgende nødvendige smitteverntiltak og nedstenging av 
deler av arbeidslivet, er situasjonen fortsatt svært alvorlig. Mange er permitterte, og stadig flere 
nærmer seg eller har passert 26 uker. 

Usikkerheten som skapes ved at permitteringsadgangen ikke forlenges til 52 uker gir frykt for en 
oppsigelsesbølge og økt ledighet utover høsten 2020, og inn i 2021. 

Partene verdsetter forliket i Stortinget om oljebeskatningen, men også for leverandørindustrien 
vil oppdragene med internasjonale verdikjeder komme uregelmessig fremover, der særlig 
oppblussing av koronasituasjonen i flere land gjør situasjonen uforutsigbar. 

Permittering skal ikke benyttes i utide, men det må heller ikke bli slik at bedrifter må si opp 
arbeidstakere som de så seinere vil ha behov for å ta inn igjen. Det er viktig at bedrifter som 
opplever stor usikkerhet i etterspørsel og ordremasse sikres forutsigbarhet for å kunne holde på 
den kompetansen arbeidstakerne representerer. 

For industribedriftene er det derfor nå særdeles viktig å være konkurransedyktig fremover, og 
vinne de oppdragene som er mulig, ved bl.a. å sikre at nøkkelkompetanse er disponibel for 
bedriften når markedet bedrer seg. 

Fellesforbundet og Norsk Industri ser derfor en utvidelse av dagpengeperioden til 52 uker nå 
som helt nødvendig. 

Vi imøteser et snarlig positivt svar. 

Med vennlig hilsen 

/ 1 ;C-
'Y:v,v-J~ 

Fellesforbundet 
~\~~\ 
Norsk Industri 
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STATSMINISTEREN 

Norsk Industri v/adm.dir. Stein Lier-Hansen 
Fellesforbundet v/forbundsleder Jørn Eggum 

Oslo, 13. august 2020 

Frontfagsoppgjøret 2020- permitteringsregelverket 

Jeg viser til felles brev fra forbundsleder i Fellesforbundet og administrerende 
direktør i Norsk Industri datert 11. august 2020, som Riksmekleren har 
videreformidlet som del av meklingen. l brevet anmodes det om at perioden med 
dagpenger under permittering utvides til 52 uker. 

Regjeringen varslet før sommeren at vi ville komme tilbake i august med en vurdering 
av behovet for å utvide permitteringsperioden ytterligere dersom situasjonen i 
arbeidsmarkedet skulle tilsi det. Selv om det er tegn til bedring, er usikkerheten i 
norsk og internasjonal økonomi fortsatt betydelig. l tillegg kommer usikkerhet knyttet 
til det videre smitteforløpet. Antall permitterte har falt markert siden mai, men nivået 
er fortsatt høyt. Situasjonen er krevende for mange bedrifter, og mange vil også ha 
midlertidig redusert behov for bemanning utover høsten. 

l et møte med finansministeren, arbeids- og sosialministeren og næringsministeren 
12. august ga partene i arbeidslivet uttrykk for at det er behov for å utvide 
permitteringsperioden, og at det er ønskelig med en rask avklaring. Regjeringen 
legger vekt på partenes syn og at en avklaring av dette spørsmålet nå er 
hensiktsmessig også i lys av den pågående meklingen. 

På denne bakgrunn vil regjeringen foreta enkelte endringer i 
permitteringsregelverket. 
Konkret vil vi utvide arbeidsgivers fritak for lønnsplikt og tilsvarende rett til dagpenger 
for permitterte, slik at permitterte kan få lønn eller dagpenger under permittering inntil 
52 uker innenfor 18 måneder. Endringen gjøres fra 1. november, når dagens 
midlertidige ordning løper ut. Endringen vil omfatte både nye og løpende tilfeller. 



Vedlegg 4 

Når mulighetene til å permittere utvides, er det samtidig viktig å sikre at arbeidsgiver 
løpende vurderer nødvendigheten av fortsatt permittering. Vi må unngå at 
permitteringer varer unødvendig lenge, og ekspanderende virksomheter må få tilgang 
på arbeidskraft. En ny arbeidsgiverperiode, slik vi hadde i perioden fra 1. juli 2016 og 
ut 2018, vil bidra til det. Vi vil derfor innføre en arbeidsgiverperiode 11 på fem dager 
etter 30 ukers permittering, fra 1. januar 2021. Arbeidsgiverperiode 11 vil dermed 
gjelde alle som har vært permittert 30 uker eller mer per 1. januar. 

Regjeringen legger til grunn at disse endringene er knyttet til den ekstraordinære 
situasjonen norsk økonomi nå opplever, og at behovet for utvidet 
permitteringsperiode er midlertidig. Det legges derfor til grunn at maksimal periode 
med fritak for lønnsplikt og dagpenger under permittering igjen blir 26 uker for 
permitteringer som iverksettes etter 30. juni 2021, dersom forholdene ligger til rette 
for det. 

Utvidelse av permitteringsperioden krever et budsjettvedtak i Stortinget. Regjeringen 
vil derfor foreslå for Stortinget at det bevilges nødvendige midler i 2020. 

Med vennlig hilsen 

Erna Solberg 

Kopi: Riksmekleren 

Side2 
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(J Norsk Industri - ---~--- l 
Fellesforbundet 

Statsminister Erna Solberg 21. august 2020 

Frontfagsoppgjøret 2020 
Fellesforbundet og Norsk Industri henvender seg med dette til Statsministeren med anmodning 
om følgende: 

Utbetalinger fra NAV 
Omfanget av permittering har historisk gått opp og ned i takt med konjunkturene og særskilte 
hendelser. Vi har likevel aldri noen gang opplevd at permitteringer er satt i verk så brått og så 
omfattende som nå under koronasituasjonen. Vi har derfor forståelse for at situasjonen både med 
å lage systemer for utbetalinger av kompensasjonslønna ble utfordrende, og at det ble krevende å 
sikre utbetalinger av dagpenger tidsnok. Vi må nå lære av det som skjedde og sørge for at det er 
beredskap som hindrer lange ventetider på utbetalinger av kompensasjon og dagpenger, dersom 
liknende situasjoner igjen skulle oppstå. 

For å hindre slike utbetalingsutfordringer som vi nå har opplevd, ved eventuelle framtidige nye 
store permitteringssituasjoner, er det viktig at regjering, Stortinget og partene i arbeidslivet 
arbeider tett sammen for å sikre at de kompensasjonsordninger som vedtas raskt kan praktiseres. 

lndustrifagskolen - etterutdanning for konkurransekraft i industrien 
Norsk Industri og Fellesforbundet ble i tariffoppgjøret 2016 enige om å igangsette et arbeid 
mellom partene for en styrket og mer systematisk kompetanseutvikling. 

Norsk Industri, Fellesforbundet og regjeringen har som en oppfølging av dette i to år hatt et 
pilotprosjekt for etterutdanning i industrifag (lndustrifagskolen). Fagarbeidere har fått 
kompetansepåfyll gjennom korte og tilrettelagte moduler fra teknisk fagskole . Et velfungerende 
trepartssamarbeid har vært en forutsetning for prosjektet, og fortsatt trepartssamarbeid er en 
viktig forutsetning i det videre arbeidet. 

Industrien må hele tiden omstille seg for å lykkes i den internasjonale konkurransen. Derfor 
trenger ansatte et kompetanseløft for å ta i bruk ny teknologi på innovative og effektive måter. 

Etter to år med pilotering er industrien nå moden for å utvide ordningen til et fullskala-tilbud. 
Derfor ber vi regjeringen gjøre ordningen permanent, og sette av tilstrekkelige midler slik at 
industribedrifter over hele landet kan benytte ordningen. For budsjettet for 2021 betyr det et 
behov for en rammebevilgning inntil kr. 50 millioner. 

Forlengelse av den midlertidige ordningen med rett til utdanning for permitterte 

Vi ber også om at den midlertidige ordningen med rett til utdanning for permitterte, som per nå 
gjelder til 31. desember, forlenges. 
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(J Norsk Industri 
Fellesforbundet 

Behov for særskilt støtte til store industribedrifter/klynger i omstilling 

Tariffpartene er orientert om dialog mellom myndighetene og Kongsbergindustrien om et 
pilotprosjekt for et kompetanseløft for denne industriklyngen, og partene stiller seg bak 
intensjonene i dette initiativet. 

Vi imøteser et snarlig positivt svar. 

Med vennlig hilsen 
... '' \ . •.: 

~~~~ ~U\.v~v\ t ~uÅ~ 
Norsk Industri 



STATSMINISTEREN 

Norsk Industri v/adm.dir. Stein Lier~Hansen 
Fellesforbundet v/forbundsleder Jørn Eggum 

Frontfagsoppgjøret 2020 

Oslo, 21. august 2020 

Jeg viser til felles brev fra forbundsleder i Fellesforbundet og administrerende direktør i 
Norsk Industri datert 21. august 2020, som Riksmekleren har formidlet som del av 
meklingen. 

Utbetalinger fra NAV 

Som følge av virusutbruddet innførte Norge 12. mars de strengeste og mest inngripende 
tiltak vi har hatt i fredstid. Parallelt med innføringen av smitteverntiltakene falt oljeprisen 
dramatisk, og vi så en rask nedgang i internasjonal økonomi. Dette fikk store konsekvenser 
både for bedrifter og enkeltpersoner. Omfanget av nedstengninger og permitteringer innenfor 
et meget kort tidsrom gikk langt utover hva vi noen gang har opplevd tidligere. For å motvirke 
de negative effektene måtte vi på kort tid både styrke eksisterende støtteordninger og 
etablere nye midlertidige ordninger. De nye ordningene som ble utformet ifm. 
stortingsbehandlingen krevde omfattende systemtilpasninger i NAV. Regjeringen opplyste 
tydelig om høy risiko ved behandlingen av ordningene. Belastningen på NAV viste seg å bli 
svært stor. 

Det er viktig å ta lærdom av den situasjonen vi har vært og er i. NAV har gjort seg erfaringer 
som innebærer at de er bedre rustet hvis det skulle oppstå en tilsvarende situasjon igjen. 
Bl.a. gjelder dette evnen til raskt å etablere et apparat som på en god måte håndterer kriser i 
etaten gjennom organisatoriske tilpasninger og flytting av ressurser, og sikre et godt samspill 
mellom kompetansemiljøene som implementer nye regelverk og systemutvikling. Jeg legger 
også til grunn at det vil være en høyere terskel for å innføre endringer som krever 
kompliserte regelverk og IKT-Iøsninger midt i en krise. 

Håndtering av slike krisesituasjoner fordrer tett dialog mellom regjeringen og partene i 
arbeidslivet. Vi har benyttet de etablerte samarbeidsfora gjennom trepartssamarbeidet. 
Denne dialogen har vært både nyttig og nødvendig under krisehåndteringen. Ved eventuelle 
nye krisesituasjoner vil vi fortsette den tette kontakten med partene i arbeidslivet. 



lndustrifagskolen - etterutdanning for konkurransekraft i industrien

Regjeringen satser på å utvikle fagskolefeltet som en stadig viktigere del av det norske 
utdanningssystemet, og er positiv til lndustrifagskolen. Vi vil jobbe aktivt for at 
lndustrifagskolen skal kunne bli et permanent tilbud gjennom tildeling av studieplasser. Dette 
vil vi gjøre innenfor det systemet som er etablert for fagskolene i Fagskolemeldingen. 
Regjeringen er innstilt på å foreslå for Stortinget en øremerket bevilgning på inntil 50 mill. 
kroner til tilbud gjennom lndustrifagskolen i 2021-budsjettet. 

Forlengelse av den midlertidige ordningen med rett til utdanning for permitterte 

Regjeringen arbeider nå med å utforme et forslag til et nytt permanent regelverk for å kunne 
ta utdanning mens man mottar dagpenger. Hvis et slikt permanent regelverk ikke er på plass 
til 1. januar 2021, er regjeringen innstilt på å forlenge dagens midlertidige ordning fram til nytt 
regelverk kan iverksettes. 

Behov for særskilt støtte til store industribedrifter/klynger i omstilling 

Tariffpartene viser til dialog mellom myndighetene og Kongsbergindustrien om et 
pilotprosjekt for et kompetanseløft for denne industriklyngen, og at de stiller seg bak 
intensjonene i dette initiativet. 

Regjeringen er positiv til et prosjekt som kan gi et kompetanseløft for industriklyngen på 
Kongsberg. Jeg var selv på besøk på Kongsberg i slutten av juni i år, og ba da om å få 
oversendt en presentasjon av prosjektet i etterkant av besøket, slik at vi kunne se hvordan vi 
kunne følge opp dette fra regjeringens side. Jeg mottok et brev fra Kongsbergindustrien med 
en slik presentasjon den 15. juli. l forlengelsen av dette inviterte arbeids- og sosialministeren 
representanter for Kongsbergindustrien til et møte i begynnelsen av august. Med 
utgangspunkt i denne dialogen arbeider regjeringen nå med hvordan det kan legges til rette 
for å finansiere et prosjekt som kan gjennomføres innenfor de rammene som blant annet 
statsstøtteregelverket setter. 

Med vennlig hilsen 

~o ~~ 
Erna Solberg 

Side 2 


