
 

TARIFFREVISJONEN 2014 – TARIFFPOLITISK UTTALELSE  
Vedtatt i NNNs landsstyre 23.januar 2014 

 
Med utgangspunkt i forbundets tariffpolitikk som ble vedtatt på NNNs 24.ordinære landsmøte 
i 2013, og innsendte forslag til årets tariffrevisjon, vil NNN vektlegge følgende i tariffoppgjøret 
2014: 
 
Økonomi og lønnsutvikling 
Situasjonen i norsk økonomi skiller seg fra situasjonen i det øvrige Europa. Norsk økonomi 
går godt mens resten av Europa fortsatt sliter med økonomisk krise. Arbeidsledigheten i 
Norge er vesentlig lavere enn i landene rundt oss. Lav rente og reallønnsvekst over flere år 
har bidratt til en god økonomisk utvikling for mange av våre medlemmer. 
Lønnskostnadsutviklingen i Norge har de siste årene vært høyere enn hos våre 
handelspartnere men dette må også ses i sammenheng med høy produktivitet og effektivitet 
i norsk industri.  
 
Tall fra Teknisk Beregningsutvalg (TBU) viser at lønnsveksten i næringsmiddelindustrien har 
vært omtrent den samme som for øvrig industri de siste årene og lønnsnivået ligger på ca. 94 
% av industriens lønnsgjennomsnitt. Enkelte overenskomstområder i NNN lå under 90 % av 
industrigjennomsnittet ved oppgjøret i 2013.   
 
Kvinners andel av menns lønn ligger på omtrent 89 % for industrien totalt sett. For 
næringsmiddelindustrien er tallet noe bedre, men det er fortsatt viktig at vi finner ordninger 
som kan bidra til å minske forskjellene. Lavlønnstillegg og minstelønnshevinger er viktige 
likelønnstiltak, men også lokale lønnsforhandlinger må innrettes slik at lønnsforskjellene 
utjevnes. Tradisjonelle kjønnsmønstre ved stillingsplasseringer i bedriftene er en viktig årsak til 
lønnsforskjellene. 
 
Garantiordningen er et nyttig redskap for å heve de lavest lønnede i 
næringsmiddelindustrien. Den sikrer våre medlemmer en individuell garanti for en minstelønn 
på 85 % av næringsmiddelindustriens lønnsgjennomsnitt. Det er en forutsetning at 
næringsmiddelindustrien minst utvikler seg på linje med resten av norsk industri for at 
ordningen skal være bærekraftig på sikt. 
 
Alle våre tariffavtaler er minstelønnsavtaler med rett til lokale lønnsforhandlinger. Vi vil ikke 
akseptere at minstelønnssatsene i overenskomstene over tid praktiseres som 
normallønnssatser i bedriftene. Også arbeidsgiverne har ansvar for at lokale 
lønnsforhandlinger gjennomføres i henhold til bestemmelsene i overenskomstene.  
 
Pensjon 
En prioritert sak ved dette tariffoppgjøret er pensjon. Tjenestepensjonene utgjør en viktig del 
av de totale pensjonsutbetalingene våre medlemmer skal ha som pensjonister. I dag har 
arbeidsgiver i de fleste bedrifter full styringsrett over disse tjenestepensjonene, både med 
hensyn til hvilken ordning de ansatte skal ha og hvor pensjonsmidlene plasseres. Mange har 
bare minimumsordninger og gode pensjonsordninger er satt under press. Kvinner risikerer 
dessuten å få lavere pensjon enn menn på grunn av høyere levealder. Kjønnsnøytrale 
pensjoner kan bare sikres gjennom bredere ordninger som kan utligne kjønnsforskjeller. De 
ansatte må sikres medbestemmelsesrett på tjenestepensjonene. Her er det behov for et 
felles løft. 
 
Det er også nødvendig å styrke AFP – ordningen. Spesielt for mange kvinner har det vist seg 
at de ikke har god nok opptjening til å kunne gå av med tidlig pensjon ved fylte 62 år. Dette 
skyldes blant annet at kravene til opptjening har blitt skjerpet etter at dagens AFP-ordning  
 
 
 
 



 
kom på plass. I tillegg ser vi at eldre arbeidstakere risikerer å miste retten til AFP på tampen 
av yrkeslivet når omstillinger og nedbemanninger inntreffer.   
 
 
Seriøst arbeidsliv  
Bruk av innleid arbeidskraft, entrepriser og oppsplitting av bedriftene i små enheter kan 
medføre et arbeidsliv som i økende grad baserer seg på løsarbeid og lave lønninger. Men 
det vil også gi svekket lønnsomhet og produktivitet i bedriftene. Kortsiktig gevinst settes foran 
langsiktighet og investeringer i teknologi, produkt- og markedsutvikling og ansattes 
kompetanse for å sikre konkurranseevnen over tid.  
 
I forrige tariffoppgjør fikk vi inn bestemmelser om likebehandling av innleid arbeidskraft i 
tariffavtalene. Dessverre finnes det arbeidsgivere som bruker mer tid på å omgå disse 
reglene enn å følge dem. Seriøse arbeidsgivere opplever sterk konkurranse fra denne type 
bedrifter. Erfaringer fra andre sektorer i Norge tilsier at allmenngjøring av tariffavtalene i 
utsatte bransjer er vårt viktigste virkemiddel for å motvirke denne utviklingen.  
 
Regjeringsskiftet høsten 2013 har skapt usikkerhet omkring hvorvidt viktige bestemmelser i 
Arbeidsmiljøloven vil bestå som i dag. Dette gjelder blant annet reglene om innleie av 
arbeidskraft og arbeidstid. Denne type bestemmelser må derfor sikres i tariffavtalene.  
 
Kompetanseutvikling og rekruttering  
For å sikre næringsmiddelindustriens kompetansekraft i fremtida må det satses på 
kompetanse i alle ledd i virksomhetene. Bedriftene er en viktig læringsarena og et bedre og 
mer systematisk arbeid må på plass både når det gjelder intern opplæring, etter- og 
videreutdanning og å ta inn lærlinger. Kartlegginger som er gjennomført i blant annet FEED-
prosjektet viser at det lokale partssamarbeidet må styrkes på dette området. Her må 
forbundet i samarbeid med arbeidsgiverforeningene initiere tiltak i kommende tariffperiode.  
 
Oppgjørsform 
Landsmøtet i 2013 slo fast at forbundet først og fremst skal gå inn for forbundsvise 
forhandlinger. Dette har vist seg å være godt egnet til å få gjennomslag for forbundets krav 
og vil være forbundets utgangspunkt også ved dette oppgjøret. Men hvis en samlet 
fagbevegelse går inn for å prioritere pensjon i årets oppgjør må oppgjørsform vurderes i lys 
av det, for eksempel ved å gå inn for et delt oppgjør hvor pensjon tas som felles sak og 
deretter gjennomføre et reelt forbundsvist oppgjør. 
 
Administrasjonen foreslår følgende generelle felles krav til tariffrevisjonen 2014: 

 Generelt tillegg til alle. 

 Lav- og likelønnstillegg for bransjer som ligger under 90 % av industriens 
lønnsgjennomsnitt. 

 Sikre brede ordninger og medbestemmelse på tjenestepensjon.  

 Styrke AFP- ordningen. 

 Allmenngjøring av tariffavtaler i utsatte bransjer. 

 Sikre bestemmelser om innleie og arbeidstid m.m. i tariffavtalene slik at disse 
ikke faller bort eller forringes ved endringer i Arbeidsmiljøloven. 

 
NNN vil avvise alle forsøk på å svekke tariffavtalene og arbeidstakernes rettigheter.  
 
Administrasjonen gis fullmakt til å utforme de endelige kravene og gjennomføre 

forhandlingsprosessen og andre tiltak i henhold til retningslinjer gitt av landsstyret. 


