
En viktig seier – 
nå starter jobben  

NNN har fått allmenngjort deler av overenskomsten 
for fiskeindustrien 

Fiskeindustrien
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Medlemskap i NNN lønner seg
NNN har vunnet en viktig seier for alle som jobber
i fiskeindustrien her i landet. For første gang har Norsk 
Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) 
fått allmenngjort en tariffavtale. Det betyr at deler av 
avtalen i fiskeindustrien nå blir norsk lov og gjelder for 
absolutt alle som arbeider i bransjen. 

Det skjer etter at Tariffnemnda ble overbevist om at det er for mye 
sosial dumping i fiskeindustrien. Nemnda er offentlig oppnevnt og har 
myndighet til å bestemme hvilke tariffavtaler som skal gjelde for alle 
ansatte innenfor en bestemt bransje.

Dersom du jobber i en fiskeindustribedrift kan NNN hjelpe deg 
med å få riktig lønn. Eneste krav vi stiller til deg er at du må være 
medlem. 

Et medlemskap i NNN skal lønne seg! 

Omfattende vedtak
Tariffnemndas vedtak vil gjelde som minstevilkår for alle som utfører 
arbeid innenfor vedtakets virkeområde, det vil si:

• Alle ansatte i bedrifter uten tariffavtale
• Alle ansatte som er innleid
• Alle ansatte i en underentreprise 
• Uavhengig om det er et norsk eller utenlandsk selskap
• Uavhengig om man er bosatt i Norge eller et annet land

Å slå ned på sosial dumping i fiskerinæringen er avgjørende for å sikre 
anstendige arbeidsvilkår for de ansatte, men også for at seriøse virk-
somheter ikke skal tape i konkurranse med useriøse. Og for at vi skal nå 
målene om å bli verdens fremste sjømatnasjon.

Dette problemet vil NNN fortsette å bekjempe.  
Medlemskap i NNN lønner seg!
   



3

Nå starter kampen
Hvordan kan vi sikre at vedtaket om allmenngjøring etterleves ute i 
bedriftene?

Arbeidstilsynet kan føre tilsyn, ilegge overtredelsesgebyr og anmelde 
overtredelser til politiet.

Men det hviler også et stort ansvar på NNNs tillitsvalgte hos hovedle-
verandørene. De har rett til innsyn i lønns- og arbeidsvilkårene for alle 
arbeidstakere som arbeider hos underleverandører/oppdragstakere. 

Dermed kan tillitsvalgte selv undersøke om allmenngjøringen faktisk 
etterleves. Opplysninger om at allmenngjøringen ikke følges, skal over-
leveres til Arbeidstilsynet. Den tillitsvalgte har taushetsplikt, unntatt 
overfor tilsynsmyndighetene.

Tillitsvalgte må tipse Arbeidstilsynet dersom det er mistanke om 
brudd på reglene!

Leverandører og underleverandører kan bli ansvarlig for lønn og ferie-
penger til ansatte hos sine underleverandører (solidaransvar). Arbeidsgi-
ver eller den som leder virksomheten i arbeidsgiverens sted kan straffes 
med bøter dersom vedtaket ikke overholdes.

Arbeidstakere som er organisert - eller deres fagforeninger - 
kan reise privat straffesak! 

Hva er allmenngjort?

Her er de viktigste punktene i Tariffnemndas vedtak:
• Lønn: Arbeidstakerne skal minst ha en lønn på 162,85 kroner i  
 timen for produksjonsarbeidere, og 172,85 for fagarbeidere
 
• Skiftarbeid: På arbeidsplasser med skiftarbeid skal det 
 betales et tillegg til timelønna. Det skal være 20 prosent av  
 minstelønnssatsen for toskiftsarbeid, og 25 prosent av minste- 
 lønnssatsen for treskiftsarbeid.

• Sjekk alle detaljene:  Forskriften er hjemlet i lov om all-  
 menngjøring og selve vedtaket fra tariffnemnda som du kan  
 finne her: https://www.regjeringen.no/nb/dep/asd/org/
 nemnder-styrer-rad-og-utvalg/permanente-nemnder-rad-og-  
 utvalg/tariffnemnda/vedtak/2014/protokoll-52014/id2356539/



For ytterligere informasjon eller for å melde deg inn 
i NNN, ta kontakt med tillitsvalgte i bedriften eller 
med forbundet sentralt. Viser også til hjemmesiden nnn.no

NNN (Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund)
Telefon:  23 10 29 60
Telefaks:  23 10 29 61

(Ønsker du å verve flere personer - ta ev kopi av innmeldingsblanketten!)

 Navn:  Mobil: 

 Adresse: Postnr/sted:

 Personnr.:                                                                                                E-post:                          

 Navn arbeidsplass: Tlf arbeid:

 Adresse arbeidsplass:

 Navn vikarbyrå:

 Adresse vikarbyrå:

 Dato/sted: 

 Ververs navn: Medlemsnr:                                         (9 siffer)

 Underskrift:

Innmelding leveres tillitsvalgte i bedriften. Om ikke 
tillitsvalgt finnes, sendes blanketten til forbundet. 

Adresse: NNN, Pb. 8719 Youngstorget, 0028 Oslo               

Det er også mulig å melde seg inn via vår nettside: nnn.no


