
År 2020, den 27. oktober ble det ført 
forhandlinger mellom Norsk olje og 
gass og Parat vedrørende 
tariffoppgjøret 2020 for 
Landbaseavtalen, avtale nr. 505

PROTOKOLL

Til stede

For Parat: Kjell Morten Aune

For Norsk olje og gass: Jan Hodneland

Landbaseavtalen 2020

Det gis et generelt tillegg på kr. 0,50 per time fra 1. juni 2020.

Partene er enige om følgende endringer i overenskomsten:

Minstelønnssatsene § 2:
Minste timefortjeneste for arbeidstakere over 18 år som arbeider på landbaser:

a) Fagarbeidere 215,70,-
b) Øvrige operatører 202,50,-
c) Hjelpearbeider 194,40,-

Satsene forhøyes fra 1. juni 2020.

Matpenger pkt. 10.6:

Endres til kr 90,-.

Reisebestemmelser pkt. 13:

For fagarbeidere og baseoperatører gjelder:

(...)

Eventuell kompensasjon / avspasering for reisetid på fritid ved pålagt kurs med krav om fysisk 
oppmøte utenfor fast arbeidssted avtales lokalt.

1/3



Reiseutgifter (...)

Følgende tekst tas ut:

Reiseutgifter - fagarbeidere og baseoperatører:

Arbeid på land utenfor bedriften

Vedrørende utglftsrefusjon for reiseutgifter, kostpenger under arbeidsreise og diett under 
tjenestereiser, vises til lokale ordninger i den enkelte bedrift.

Det kan lokalt avtales andre ordninger med basis i Statens regulativ.

Ved overnatting på sted der kost og losji dekkes av bedriften, tllkommes et beløp på kr 38,- 
per døgn

Arbeid offshore

Vedrørende utgiftsrefusjon for reiseutgifter, kostpenger under arbeidsreiser og diett under 
tjenestereiser, vises til lokale ordninger i den enkelte bedrift.

Det kan lokalt avtales andre ordninger med basis i Statens regulativ

Reiseutgifter - arbeidsledere, tekniske- og merkantile funksjonærer:

Reise i bedriftens tjeneste godtgjøres etter bedriftens reiseregulativ.

Hvis bedriften Ikke har reiseregulativ. skal det før arbeidstaker reiser ut på tienestereise 
treffes avtale om en av følgende 3 ordninger:

a) En fast diett- og losjlgodtgjørelse per dag. uke eller måned
b) Bedriften holder kost og losji uten utgift for vedkommende.
c) Utgifter til kost og losji betales etter regning.

Benytter arbeidstakeren egen bil l bedriftens tjeneste, skal det avtales en godtgjørelse for 
dette.

Erstattes med ny tekst:

Reiseutgifter fagarbeidere, baseoperatører, arbeidsledere og funksjonærer

Utgifter i forbindelse med reise i bedriftens tjeneste (kurs, møter o.l) refunderes i henhold til satsene 
i statens reiseregulativ, med mindre de lokale parter enes om noe annet.

***

Øvrige endringer

Avtalen forlenges for perioden 1. juni 2020 til 31. mai 2022. Reguleringsbestemmelse for 2. avtaleår 
som avtalt mellom NHO og YS.

Forbundsvise midler: Bilag 11

Ifht. dette innbetaler den enkelte bedrift til Parat fra kr. 600,- til kr. 610,- per medlem per 1. oktober 
hvert år i tariffperioden.

Bilag 3 Sluttvederlagsavtalen

Bilag 3 Sluttvederlagsavtalen utgår, og erstattes av nytt bilag 3 "sliterordningen".

Bilag 8

Bilag 8 oppdateres i henhold til endringene i Industrioverenskomstens offshorebilag.
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Øvrige bilag

Øvrige bilag endres i tråd med avtaler mellom NHO - YS.

Utover de endringer som fremkommer over videreføres bestemmelsene i overenskomsten uendret 
for tariffperioden 2020-2022.

Til protokollen 

Forskuttering av sykepenger

Partene vil oppfordre til å forskuttere sykepenger i de medlemsbedriftene der dette ikke gjøres.

Norsk olje og gass sine medlemmer skal ikke forskjellsbehandle arbeidstakere som følger 
Landbaseavtalen (med unntak av utenlandske statsborgere som ikke er omfattet av norsk 
folketrygd).

Innleie og midlertidige ansettelser

Norsk olje og gass forplikter seg til å gjøre medlemsbedriftene oppmerksomme på begrensninger 
som gjelder for bruk av midlertidige ansatte og innleie gjennom et eget skriv til bedriftene som følger 
Landbaseavtalen.

Utvalgsarbeid

Partene er enige om å nedsette et utvalg med mål om å videreutvikle Landbaseavtalen, herunder 
strukturen i avtalen. Dette inkluderer blant annet skiftgodtgjørelse, overtid, arbeid på sokkel og 
reisebestemmelser. Arbeidet skal også inkludere lønns- og arbeidsvilkår for arbeid på sokkelen som 
ikke er relatert til olje- og gassvirksomheten. Oppstart av arbeidet skal skje innen utløp av 2020.

3.11.2020

iforsk Parat

3/3




