
 

 

Tariffinformasjon 
 

 

 

 

Til våre tillitsvalgte omfattet av NHO Industrioverenskomsten (446).     

Vennligst send informasjonen videre til dine medlemmer. 

 

Oslo, 26.11.2020 

 

 

 

Informasjon om garantireguleringer – Verkstedsdelen  

 
Vedlagt følger garantireguleringene for både våren 2020 og høsten 2020.  

 

Hvordan skal bestemmelsene og tallene forstås: 

1) Ingen ansatte fagarbeidere, spesialarbeidere eller hjelpearbeidere skal ha mindre fastlønn 

utbetalt per time enn minstelønnssatsene i § 4.1.2. Dette er å oppfatte som et lønnsgulv, 

dvs. ulovlig å lønne under dette nivået. 

2) To ganger i året så fortas en beregning av det totale lønnsnivået for tariffavtalen, se § 4.3 

for detaljer. Disse statistikkene sendes normalt ut to ganger per år, men i år så er partene 

enig om at det kun sendes ut en samlet beregning. Det skal fortsatt foretas en beregning i 

hver virksomhet om gjennomsnittslønnen for de aktuelle faggruppene ligger under eller 

over de fastsatte grenseverdiene.  

3) Hvis eks. gjennomsnittlig nivå for fagarbeidere i en virksomhet per 1.april ligger på kr. 

196,00 per time, så skal nivået reguleres opp til kr. 196,92 (merk at det sentrale tillegget på 

0,50 kr. må beregnes inn – hvilket medfører at snittreguleringen i dette tilfellet kun blir 0,42 

kr.).  

4) På samme måte så skal det foretas en beregning pr 1.oktober i år – for alle tre faggruppene 

5) Disse beregningen skal foretas før man starter lokale forhandlinger. 

 

 

Veileder for offshorebilaget – arbeidstid og forutsigbarhet  

Det avtalt at det skulle lages en slik veileder i forbindelse med årets sentrale forhandlinger. 

Arbeidet har vært mer krevende enn ventet og veilederen vil ikke være ferdig før tidligst i midten av 

desember. Den vil bli gjort tilgjengelig for klubbene når den foreligger. 

 

Parat anbefaler å starte forhandlinger om særavtaler, selv om veilederen mangler. Men man bør 

avvente å sluttføre forhandlinger om arbeidstid og bruk av innleie for 2021, inntil veilederen 

foreligger. Det kan være grunner til å avvike dette rådet, i så fall bes dere om å ta kontakt med 

forhandlingsavdelingen. 

 

Lokale forhandlinger – 2020- alle delene av Industrioverenskomsten  

Mange av dere har allerede forhandlet ferdig for i år. Dere øvrig bes ta følgende hensyn: 



- Det skal forhandles ut fra bestemmelsene og kriteriene i tariffavtalene. Dvs. det er 

virkeligheten i bedriftene som avgjør om det skal gis lokale tillegg eller ikke. De sentralt 

beregnede rammer har ingen betydning for de lokale forhandlingene. 

- Det sentrale tillegget, når krav beregnes.  

- Dere bør sjekke med ssb.no, hva forventet prisstigning for 2020 forventes å bli. Per dato er 

den forventet å bli 1,7 % for 2020.  

 

Tariffavtalen - trykt utgave 

Den vil foreligge i løpet av desember. Det vil bi sendt et eksemplar til alle tillitsvalgte. Vil dere ha 

flere kopier, så si ifra med en e-post til: tariff@parat.com  

 

 

Eventuelle spørsmål rettes til spesialrådgiver Kjell Morten Aune, e-post: kma@parat.com eller 

mobil: 977 85 814 eller til forhandler/samfunnsøkonom Tonje Krakeli Sneen, e-post: 

tonje.krakeli.sneen@parat.com eller mobil: 415 20 454.  

 

 

Vennlig hilsen forhandlingsavdelingen 
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