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Industrioverenskomsten – brudd i forhandlingene - mekling 
 
 
Til alle tillitsvalgte omfattet av overenskomsten (avtalenummer 446)    

        

Denne informasjonen sendes deg som tillitsvalgt. Vennligst informer dine medlemmer  

om innholdet. 

 

 

Oslo, 05.08.2020 

 

Brudd i forhandlingene – mekling og fare for streik  

 
Parat valgte mandag 3. august å bryte forhandlingene med Norsk Industri etter et kort møte. Det 

var ikke noe grunnlag for å fortsette forhandlingene da vår motpart ikke ville diskutere noen av våre 

krav og ikke ønsket at det skulle gis verken sentrale eller lokale lønnstillegg.  

 

Forhandlingene med Norsk Industri startet 10. mars, men som følge av korona-utbruddet ble vi den 

13. mars enige om en forhandlingspause.  

 

Hva er våre krav? 

 

Det er fire år siden det var et forbundsvist tariffoppgjør, så mange av kravene er tekstkrav som har 

til hensikt å gjøre tariffavtalen mer lesbar, tydeligere og mer moderne.  

 

De viktigste kravene er: 

 

• Alle våre medlemmer skal ha en lønnsutvikling. Vi har foreløpig ikke fremmet konkrete krav. 

 

• Offshorebilaget, som regulerer arbeidsvilkårene for de som tidvis jobber offshore, må 

endres for å sikre større forutsigbarhet for når man skal jobbe. Det bør også gis høyere 

tillegg for å jobbe variabelt og kompensasjonen for arbeidstidsendringer må forbedres. 

 

• Alle ansatte må sikres at arbeidsgiver betaler forskudd på sykepenger. I dag har man kun 

krav på at arbeidsgiver betaler lønn i arbeidsgiverperioden på 16 dager. Vi ønsker at 

arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger, inntil NAV foretar den faktiske betalingen til den 

enkelte.  

 

• Korte velferdspermisjoner oppdateres slik at det også gis fri med lønn når foreldre deltar i 

konferansetimer i barnehagen.  

 

• Bestemmelsene om innleie må endres slik at tillitsvalgte får mer informasjon om bakgrunn 

og varighet. Dette er viktig for å bygge opp under hovedregelen om fast ansettelse. 

 

 



 

• Livsvarig kompetanseutvikling er avgjørende hvis man fortsatt skal ha en livskraftig og 

omstillingsdyktig industri. Her trenger man fortsatt hjelp fra staten for å sikre at for 

eksempel industrifagskolen kan videreføres.  

 

Hvorfor tariffoppgjør under korona-pandemien? 

 

• Partene er enige om at smittesituasjonen nå tilsier at forhandlingene kan gjennomføres, 

forutsatt at Folkehelseinstituttets råd etterleves. 

 

• Tariffavtalene må oppdateres jevnlig hvis partsarbeidet mellom arbeidstaker og 

arbeidsgiverne skal utvikle seg videre. 

 

• Våre medlemmer har bidratt til bedriftene sitt resultat og skal ha sin del av verdiskapningen. 

Tariffoppgjøret er den viktigste arenaen for å sikre en slik fordeling. 

 

• Alle andre tariffavtaler er avhengig av at frontfaget (Industrioverenskomsten) går foran og 

leverer et realistisk ramme for lønnsveksten. Får man ikke til dette så vil troverdigheten til 

frontfaget kunne bli svekket. 

 

• Økning av reallønnen (faktisk lønnsvekst etter prisvekst) for norske arbeidstakere vil bidra 

til at økonomien fortere kommer seg gjennom de utfordringene vi nå står i.  

 

 

Hva skjer nå? 

 

Parat har sendt varsel om plassoppsigelse for alle våre medlemmer som omfattes av 

Industrioverenskomsten. Dette er et varsel om at det kan bli streik dersom meklingen ikke fører 

frem. 

 

Riksmekler har lagt ned forbund mot arbeidsstans (streik) inntil det er avhold mekling.  

 

Den formelle frivillige meklingen starter onsdag 5. august. Hvis man ikke blir enige i den frivillige 

meklingen så starter tvungen mekling tirsdag 17. august. Før tvungen mekling kan iverksettes så 

må vi varsle Riksmekleren og arbeidsgiversiden om det endelige omfanget av eventuell streik 

(plassfratredelse). Normalt vil plassfratredelsen omfatte samme antall bedrifter og medlemmer som 

plassoppsigelsen.  

 

Meklingsfrist er satt til kl. 24.00 torsdag 20. august. Blir vi ikke enige i meklingen så vil det 

iverksettes streik fra arbeidstiden begynnelse fredag 21. august. 

 

Parat har alltid som mål å bli enige i forhandlinger eller i mekling. Det er også målet denne gangen. 

Men alle klubber må forberede seg på at det kan bli streik.  

 

Parat vil sende ut informasjon om plassfratredelsen og praktiske forhold i slutten av neste uke. De 

som deltar i meklingen har taushetsplikt om alt som skjer der. Det vil derfor ikke komme noe 

informasjon om endringer av krav eller hva som faktisk er status under meklingen.  

 

 

  



 

Eventuelle spørsmål om oppgjøret kan rettes til tariff@parat.com eller en av følgende 

kontaktpersoner: 

 

• Forhandlingsleder Kjell Morten Aune, epost: kma@parat.com, mobil: +47 977 85 814  

• Forhandlingssjef Turid Svendsen, epost: turid.svendsen@parat.com; mobil: +47 913 08 

745  

• Forhandler Tonje Krakeli Sneen, epost: tonje.krakeli.sneen@parat.com; mobil: +47 

41520454  

 

 

 

Vennlig hilsen forhandlingsavdelingen 
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