
År 2020, den 27. november ble det avholdt 

forhandlinger i anledning revisjon av Overenskomst 

for fiskeindustrien (avtale 440) 

 

Til stede: 

Fra Parat: Turid Svendsen 

Fra Sjømat Norge: Rune Dyrvik 

 

Partene er enige om følgende: 

A. Økonomi 

1. Lønnstillegg: Det gis et generelt tillegg på kr. 0,50 til alle. Det generelle tillegget legges ikke 

på minstelønnssatsen. 

2. Regulering av minstelønnssatsen i § 3-2: 

Minstelønnssatsen økes med kr. 5,60 til kr. 189,30 pr. time. 

3. Økning av fagarbeidertillegget i § 3-2:  

Fagarbeidertillegget økes med kr. 0,50 til kr. 12. 

B Tekst 

§ 2-1 Arbeidstiden:  

Nr. 2 endres til: Vedrørende arbeidstidsreduksjonen pr. 1. januar 1987 henvises til bilag nr. 2. 

Reduksjon i arbeidstid pr uke skal lønnskompenseres. 

§ 5-2 Gjelder for dag- og skiftarbeidere:  

Nr.9: Matpengesatsen økes fra 86,50 til kr. 90,-. 

§ 9-1 Godtgjørelse for helligdager og 1. og 17. mai 

Pkt. 3 b) endres til (i kursiv) …med mindre fraværet skyldes tjenestefrihet med arbeidsgivers 

samtykke, ferie, legitimert sykdom (herunder egenmelding)…. 

Nytt pkt 5: 

Vedrørende beregningsgrunnlaget for B-ordningen: 

Partene er enige om å legge NHOs tallgrunnlag for avtale 138 til grunn for beregningen. 

Formel tas inn i overenskomsten. 

§ 13 Reguleringsbestemmelse: 

Denne overenskomst gjelder fra 1. mai 2020 til 30. april 2022 og videre 1 -ett – år av gangen, hvis 

ikke en av partene sier den opp skriftlig med 2 – to – måneders varsel. 

2. avsnitt: Uendret. 



3. avsnitt: (dog ikke til utløp før 1. april 2021) 

C Til protokollen: 

Permitteringsreglene for fiskeindustrien: 

Regjeringen har vedtatt å endre perioden for permitterte i fiskeindustrien i fra 52 uker til 26 uker 

(i løpet av en 18 måneders periode). Dette vil få store konsekvenser for ansatte og bedrifter i 

næringen.  Partene skal i fellesskap jobbe opp mot lokale politikere, storting og regjering for å få 

reversert dette vedtaket. 

Seriøsitet i bransjen: 

Partene er enige om at bransjen skal være attraktiv og seriøs, og fremholder betydningen av et 

organisert arbeidsliv. Det er viktig at partene jobbe sammen for å bidra til at useriøse aktører 

ikke undergraver og ødelegger næringens omdømme. 

Protokolltilførsel: 

Sjømat Norge og Parat 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. 

D Partenes øvrige krav: Partene frafaller øvrige krav 

E Ikrafttredelse: 

Det generelle tillegget gis med virkning fra 01.05.2020 

Økningen av minstelønnssatsene gjøres gjeldende fra 01.05.2020.  

Økningen av fagbrevtillegget gjøres gjeldene fra 01.10. 2020. Økning av matpengesatsen for 

overtid gjøres gjeldende fra vedtakelsesdato. 

F Øvrige bestemmelser om ikrafttredelse: 

Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg mv. for arbeid utført før 

vedtakelsen. 

Medarbeidere som har sluttet før vedtakelsen, har ikke krav på økningen i fagbrevtillegget fra 1. 

oktober. 

Ingen regulering skal iverksettes før oppgjøret er vedtatt den 27. november. 

 

      

Turid Svendsen       Rune Dyrvik 

Parat        Sjømat Norge 


