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TARIFFREVISJONEN 2016 – TARIFFPOLITISK UTTALELSE  
 
 

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 
2016: 
 
 
Økonomi og lønnsutvikling 
Situasjonen i norsk økonomi har endret seg mye det siste året, men det er store regionale og 
bransjevise forskjeller. Stort fall i oljeprisen har medført at den oljerelaterte delen av 
økonomien har redusert sin aktivitet betydelig og arbeidsledigheten i Norge er økende. 
Samtidig har lav kronekurs bidratt til en betydelig forbedring av eksportindustriens 
konkurransekraft. Det er usikkerhet omkring hvilke konsekvenser den store tilstrømningen av 
asylsøkere og flyktninger vil kunne få. 
 
Norsk matindustri er sammensatt av svært ulike aktører og bransjer men er generelt mindre 
konjunkturutsatt enn øvrig industri. Konjunkturundersøkelser gir inntrykk av at utviklingen har 
vært god for mange bedrifter og dette ser ut til å fortsette. Det ble nok en gang satt ny rekord 
for eksport av sjømat i 2015. Samtidig opplever matindustrien økt internasjonal konkurranse 
på hjemmemarkedet hvor veksten i volum stort sett har kommet på import. Sterk 
konsentrasjon i dagligvarehandelen bidrar til dette. Vi mener likevel det ser positivt ut for 
norsk matindustri i 2016. 
 
Norge har hatt reallønnsvekst over flere år. Det er anslått at lønnsveksten i 2015 var 2,7 %, 
noe som ga ca. ¼ % reallønnsvekst. Tall fra Teknisk Beregningsutvalg (TBU) viser at 
lønnsveksten i næringsmiddelindustrien over år har vært omtrent på linje med øvrig industri. I 
2014 lå lønnsnivået i nm - industrien på 94,5 % av industriens gjennomsnitt. Det er imidlertid 
endel variasjon mellom avtaleområdene og en overenskomst lå under 90 % av 
industrigjennomsnittet i 2015.  
 
Kvinners andel av menns lønn for industrien totalt sett var på 89,5 % i 2014. Nivået har vært 
omtrent uendret over flere år. Lavlønnstillegg og minstelønnshevinger er viktige likelønnstiltak, 
men også lokale lønnsforhandlinger må innrettes slik at lønnsforskjellene utjevnes.  
 
Minstelønnsreguleringen i overenskomstene er et viktig virkemiddel for å heve de lavest 
lønnede i næringsmiddelindustrien. Den sikrer våre medlemmer med tariffavtale en 
minstelønn på 85 % av næringsmiddelindustriens lønnsgjennomsnitt. Lønnsutviklingen i 
næringsmiddelindustrien må over tid være på nivå med resten av norsk industri for at denne 
ordningen skal være bærekraftig. Dersom lønnsutviklinga i næringsmiddelindustrien skulle bli 
negativ, skal likevel ikke minstelønna kunne reguleres ned.  
 
Alle våre overenskomster er minstelønnsavtaler med rett til lokale lønnsforhandlinger. Vi vil 
fortsatt styrke arbeidet med opplæring og bistand til lokale tillitsvalgte på dette området. 
Også arbeidsgiverne har et ansvar for at lokale lønnsforhandlinger blir gjennomført. Den 
lokale lønnsglidningen er viktig for å sikre lønnsutviklingen i bransjene over tid.  
 
 
Pensjon 
Tjenestepensjon fra arbeidsgiver 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 denne pensjonen, både med hensyn til hvilken ordning de ansatte skal ha 
og hvordan pensjonsmidlene skal plasseres.  Mange har bare minimumsordninger etter lov 
om obligatorisk tjenestepensjon. Dagens lovverk gjør det mulig for arbeidsgivere å spekulere  
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i bruk av små stillinger, midlertidige ansettelser og innleie for å unngå å innbetale til pensjon.  
 
Dette rammer allerede utsatte grupper i arbeidslivet og virker konkurransevridende i forhold  
til arbeidsgivere som har skikkelige ordninger. Tjenestepensjon er utsatt lønn. Alle 
arbeidstakere må derfor få avsatt midler til pensjon. I tillegg må forhandlingsrett over 
ordningene sikres.  
 
Dagens AFP-ordning ble avtalt i tariffoppgjøret 2008. Vi har sett at flere grupper av 
arbeidstakere som ordningen særlig var tenkt for, faller utenfor ordningen slik den 
fungerer i dag. Det er enighet mellom partene om at ordningen skal evalueres i 2017.  
 
 
Et seriøst arbeidsliv  
Den norske modellen med et godt organisert arbeidsliv og tett samarbeid med myndighetene 
på viktige områder har over lang tid vist seg å være lønnsomt både for bedrifter, 
arbeidstakere og samfunnet som helhet. De siste års økende liberalisering og deregulering i 
arbeidslivet truer denne modellen. Både stillingsvern og arbeidstidsregler er svekket gjennom 
endringer i Arbeidsmiljøloven.  
 
Stadig økende krav om fleksibilitet fra arbeidsgiverne sammen med utrygge ansettelsesvilkår 
med bruk av midlertidige ansettelser, tilkallingskontrakter og innleie skaper utrygghet og økt 
press på arbeidstakerne. Mange føler seg presset til å akseptere helt uholdbare 
arbeidstidsordninger uten at ansatte og tillitsvalgte får medvirke i utformingen av disse. 
Tariffavtalene skal sikre våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår. Erfaringene tilsier at det 
er behov for å forsterke arbeidstidsbestemmelsene i tariffavtalene på flere områder, både når 
det gjelder arbeidstid, godtgjørelse for ubekvem arbeidstid og arbeid på søn- og helligdager.  
 
Bruk av innleid arbeidskraft og entrepriser medfører et arbeidsliv som i noen områder 
baserer seg på svært dårlige lønns- og arbeidsvilkår. Seriøse arbeidsgivere opplever sterk 
konkurranse fra denne type virksomheter. Allmenngjøring har vist seg som et viktig redskap 
for å motvirke denne utviklingen. Viktige bestemmelser i Fiskeindustrioverenskomsten ble 
allmenngjort fra 1.februar 2015. Dette vil vi jobbe for å videreføre i neste tariffperiode. 
Allmenngjøring i andre bransjer må vurderes fortløpende.  
 
Utstasjonerte arbeidstakere opplever at både reise, kost og losji trekkes i fra den lønna som 
er avtalt. Det må derfor tydeliggjøres at dekning for kost og losji når arbeidstaker blir sendt ut 
for å jobbe, skal komme i tillegg til den lønna som skal betales. 
  
 
Kompetanseutvikling og rekruttering  
Betydningen av langsiktige investeringer i teknologi og ansattes kompetanse for å sikre 
konkurranseevnen over tid blir stadig fremhevet. Bedriftene er en viktig læringsarena og det 
er nødvendig å styrke arbeidet med intern opplæring, etter – og videreutdanning og inntak av 
lærlinger for å sikre fremtida til norsk matindustri. Her har partene sentralt og lokalt et ansvar 
for å legge til rette og ta nødvendige initiativ. Overenskomstene må være innrettet for å 
understøtte dette.  
 
 
Administrasjonen foreslår følgende generelle felles krav til tariffrevisjonen 2016: 

 Sikre brede ordninger og forhandlingsrett på tjenestepensjon med opptjening 
fra første krone og at pensjonsrettigheter sikres også ved jobbskifte.  

 Sikre kjøpekraften gjennom generelle tillegg. 

 Revidere dagens kompetansebestemmelse i alle overenskomster. 

 Øke matpengesatsen. 
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I tillegg vil følgende krav bli fremmet i overenskomster hvor dette er ønskelig:  
 

 Det skal inntas bestemmelser om normalarbeidsdag/ordinær arbeidstid i de 
overenskomster som ikke har dette. 

 Det skal inntas bestemmelser om betaling for arbeid etter ordinær arbeidstid i 
de overenskomster som ikke har dette.  

 Det skal inntas bestemmelser om betaling for arbeid på helligdager i de 
overenskomster som ikke har dette. 

 Alle matpauser i forbindelse med overtidsarbeid skal være betalt som for 
overtid. 

 For arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, skal 
arbeidsgiver dekke reiseutgifter, kost og losji i tillegg til lønn. 

 
 
Oppgjørsform 
En rekke landsmøter i NNN har vedtatt 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. Men når viktige saker av felles interesse for hele fagbevegelsen skal 
fremmes, har vi også god erfaring med å gjennomføre samordna oppgjør.  
 
Mange forbund i privat sektor har, i likhet med NNN, tariffesting av tjenestepensjon som et 
sentralt krav i dette tariffoppgjøret. Det er imidlertid noe ulike vurderinger i forbunda om 
hvilken oppgjørsform som er best egnet for å nå målet. NNN mener det er viktig at berørte 
forbund blir involvert i forhandlinger om tjenestepensjon og at et samordna eller kombinert 
oppgjør i så måte ville vært best egnet.  
 
LOs representantskap tar stilling til oppgjørsform i sitt møte 23.februar etter innstilling fra 
sekretariatet i LO og på bakgrunn av arbeidet i inntektspolitisk utvalg. Det er viktig at LOs 
forbund står samlet om en felles strategi for tariffoppgjøret, og at spørsmålet om 
oppgjørsform avklares med det som mål.   
 
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. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Vedtatt i landsstyret 11.februar 2016. 
 


