Tariffinformasjon
Denne eposten er sendt alle medlemmer som er omfattet av Oljetransportavtalen
mellom Parat og Norsk Industri.
13. oktober 2020

Enighet i mekling – flere endringer i tariffavtalen
Etter 2 dager med forhandlinger og mer enn to dager med mekling så ble Parat (sammen
med Fellesforbundet) enige med Norsk Industri om en løsning i årets sentrale
tariffoppgjør.
1) Økonomi
• Det gis et generelt tillegg til alle på kr. 0,50 fra 1. april 2020.
Deltidsansatte får en forholdsmessig avkortning.
•

Matpenger (ved jobbing overtid): Matpengesatsen er øket til kr. 90,-.

•

Økning av ulike satser. Alle fra 1. oktober 2020:
§ 2 Minstelønn/garantilønn
a) Voksne arbeidere over 18 år kr. 8019,77 pr. uke.
For tiden svarende til kr. 213,86 pr. time (37,5 timers uke)
b) Verkstedarbeidere (herunder håndverkere og montører) med minst 4 års
læretid og arbeidende formenn kr. 8677,22 pr. uke For tiden svarende til kr.
231,39 pr. time (37,5 timers uke).
c) § 3.6 Grunnlag for beregning av skift og turnustillegg
Grunnlaget for beregning av alle skift – og turnustillegg skal være kr. 270,94 per
time.
d) § 15 Vaktgodtgjørelsen
Satsene for vaktgodtgjøring på hverdag for voksne arbeidere over 18 år, skal
være kr. 150,80.
Satsen for lørdag og dager før helligdager og søn. - og helligdager skal være kr.
452,30.
Satsene for vaktgodtgjøring på hverdag for verkstedarbeidere - herunder
håndverkere og montører, skal være kr. 168,51. Satsen for lørdag og dager før
helligdager og søn. - og helligdager skal være kr. 505,54.

2.

Andre endringer

a)

Fagbrev og lærlinger

•

Matros ble lagt til som aktuelt fagbrev

•

Det ble lagt til et nytt fjerde avsnitt i § 2 d:
Det kan fastsettes i lokal lønnsavtale at fagbrev og eventuelle kompetansetillegg
kan sees i sammenheng.
Parat sin tolkning av denne endringen er at det åpner opp for lokale forhandlingsløsninger for at også sjåfører kan få godkjent fagbrev og fagbrev-tillegg. Men
øvrige tillegg som er gitt pga. kompetanse må da sees i sammenheng med
tillegget på kr. 10 per time. Det kan f.eks. bety at i en enkelt-sak så får man en
redusert effekt av fagbrev-tillegget det året man får det godkjent.

•

Det er også tatt inn bestemmelser om avlønning av lærlinger

b)

Ny tekst §3, 3 Forskjøvet arbeidstid, nytt annet avsnitt:
Dagtidsarbeidere med forskjøvet arbeidstid skal på julaften, nyttårsaften,
påskeaften og pinseaften ha maksimal ordinær arbeidstid på 4 timer.

c)

Ny § 6 resten av bestemmelsene forskyves
Norsk Industri og Parat/Fellesforbundetvil anbefale lokale parter å gjennomgå
grunnlaget for forskuttering av sykepenger der dette ikke gjøres. Bedriften har
ikke adgang til å forskjellsbehandle ansatte hva gjelder forskuttering av
sykepenger.

d)

§ 8 Arbeidstøy
Ordningen med betaling for vask av arbeidstøy er tatt ut. Dette skal forstås slik at
det nå er bedriftene som er ansvarlig for at det rent arbeidstøy tilgjengelig for de
ansatte.

e)

Utvalgsarbeid
Det er satt et partsutvalg i perioden for å se på mulige endringer i:
Omfangsbestemmelsen dvs. hvem er det avtalen skal være til for i fremtiden
Struktur og lesbarhet
Mulige tilpasninger til andre sammenlignbare tariffavtaler

-

For ytterligere informasjon om resultatet vises til protokollen:
https://www.riksmekleren.no/dv-cms/resources/2020-044-motebok-og-vedlegg-1.pdf
Meklingsresultatet er enstemmig godkjent av forhandlingsutvalget, og det gjennomføres
derfor ikke uravstemning for Parat sine medlemmer.
Videre oppfølging:
Eventuelle spørsmål rettes til forhandlingsavdelingen på tlf. 482 10 100 eller e-post
tariff@parat.com

