Žuvies pramonė

Pasiekta svarbi pergalė –
dabar prasideda darbas
NNN paskelbė susitarimo dėl žvejybos pramonės punktus

Narystė NNN atsiperka
NNN pasiekė svarbią pergalę visiems, dirbantiems
Norvegijos žuvies pramonėje. Norvegijos maisto
pramonės šakų darbuotojų asociacija (NNN)
pirmą kartą pradėjo visuotinai taikyti kolektyvinę
sutartį. Tai reiškia, kad šios sutarties punktai žuvies
pramonėje jau įteisinti Norvegijos įstatymuose ir
galioja absoliučiai visiems šios šakos darbuotojams.
Tai įvyko po to, kai Darbo užmokesčio komitetui buvo įrodyta, kad
socialinis dempingas žuvies pramonėje yra pernelyg dažnas reiškinys.
Oficialiai paskirtas komitetas turi teisę nuspręsti, kokios kolektyvinės
sutartys turi būti taikomos visiems tam tikros šakos darbuotojams.
Jei Jūs dirbate žuvies pramonės įmonėje, NNN gali Jums padėti
gauti deramą atlyginimą. Vienintelis Jums keliamas reikalavimas
– turite būti asociacijos narys.
Narystė NNN atsipirks!

Išsamus sprendimas
Darbo užmokesčio komiteto sprendimu nustatomi minimalūs reikalavimai, taikomi visiems, dirbantiems srityje, kurioje jis galioja:

•
•
•
•
•

Visiems įmonių darbuotojams, neturintiems kolektyvinės sutarties
Visiems samdomiems darbuotojams
Visiems darbuotojams, dirbantiems pagal subrangovo sutartį
Norvegijos ar užsienio šalių įmonėms
Darbuotojams, gyvenantiems Norvegijoje ar kitoje šalyje

Socialinis dempingas žuvies pramonėje turi būti sustabdytas ne tik
todėl, kad būtų užtikrintos geros darbuotojų darbo sąlygos, bet ir siekiant, kad rimtas verslas atlaikytų paviršutiniško verslo konkurenciją.
Taip lengviau bus pasiektas tikslas – Norvegija taps pasaulyje
pirmaujančia jūros gėrybių tiekėja.
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Su šia problema NNN kovos ir toliau. Narystė NNN atsiperka!
			

Ką reikėtų žinoti?
Svarbiausi Darbo užmokesčio komiteto sprendimo punktai:
• Atlyginimas: Gamybos darbuotojai turi gauti mažiausiai 162,85
NOK/val. darbo užmokestį, o kvalifikuoti darbuotojai – 172,85 NOK/val.
• Pamaininis darbas: Darbovietėse, kuriose dirbama pamainomis,
turi būti mokamas priedas prie valandinio darbo užmokesčio. Priedas turi sudaryti 20 procentų nuo minimalaus darbo užmokesčio už
darbą dviejomis pamainomis ir 25 procentus nuo minimalaus darbo
užmokesčio už darbą trimis pamainomis.
• Patikrinkite visas detales: Reglamentai yra įtvirtinti visuotinio
taikymo įstatyme ir pačiame Darbo užmokesčio komiteto sprendime,
kurį galite rasti čia: https://www.regjeringen.no/nb/dep/asd/org/
nemnder-styrer-rad-og-utvalg/permanente-nemnder-rad-og-utvalg/
tariffnemnda/vedtak/2014/protokoll-52014/id2356539/

Kova prasideda dabar
Kaip galime užtikrinti, kad sprendimo įmonėse bus visuotinai laikomasi?
Darbo inspekcija gali vykdyti atitinkamus stebėjimus, taikyti sankcijas ir
pranešti policijai apie pastebėtus pažeidimus.
Didžiulė atsakomybė tenka ir NNN atstovams, tikrinantiems pagrindinius
tiekėjus. Jie turi teisę tikrinti visų darbuotojų, dirbančių subrangovams/
rangovams, darbo užmokestį bei darbo sąlygas.
Taigi, atstovai gali patys tikrinti, ar sprendimo visuotinai laikomasi.
Informacija apie tai, kad sprendimas visuotinai netaikomas, turi būti perduodama darbo inspekcijai. Atstovas privalo užtikrinti konfidencialumą,
išskyrus atvejus, kai dirbama su priežiūros institucijomis.
Kilus įtarimui, kad taisyklių nesilaikoma, atstovas privalo įspėti
darbo inspekciją!
Rangovai ir subrangovai gali atsakyti už darbuotojų, dirbančių pas savo
subrangovus, atlyginimą ir atostoginius pinigus (solidarioji atsakomybė).
Jei nesilaikoma sprendimo, darbdaviui arba tam, kuris vadovauja įmonei
vietoje darbdavio, gali būti skirta bauda.
Aktyvūs darbuotojai arba jų profesinės sąjungos gali pateikti privatų
kaltinimą!
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Norėdami sužinoti daugiau ar tapti NNN nariu,
kreipkitės į įmonės atstovą arba tiesiogiai į asociaciją.
Informaciją rasite ir mūsų interneto svetainėje nnn.no

NNN (Norvegijos maisto pramonės šakų darbuotojų asociacija)
Telefonas: 23 10 29 60
Faksas:
23 10 29 61
El. paštas: firmapost@nnn.no

Vardas ir pavardė:

Mobilus telefonas:

Adresas:

Pašto indeksas/Miestas:

Asmens kodas:

El. paštas:

Darbovietės pavadinimas:

Darbo telefonas:

Darbovietės adresas:
Laikinojo įdarbinimo agentūros pavadinimas:
Laikinojo įdarbinimo agentūros adresas:
Data/vieta:
(Jeigu norite pakviesti daugiau žmonių, nukopijuokite registracijos blanką!)
Kviečiančiojo asmens pavardė:

Nario Nr.:

Parašas:
Blanką pateikite bendrovės darbuotojų atstovui.
Jeigu bendrovėje nėra darbuotojų atstovo, blanką prašome siųsti asociacijai.
Adresas: NNN, Pb. 8719 Youngstorget, 0028 Oslo
Užsiregistruoti taip pat galite mūsų interneto svetainėje: nnn.no
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