
 
 

TARIFFREVISJONEN 2020 – TARIFFPOLITISK UTTALELSE  
 

På bakgrunn av innsendte forslag til årets tariffrevisjon og krav som ikke ble behandlet i 
2018 fordi det da ble gjennomført et samordnet oppgjør, vil NNN vektlegge følgende ved 
tariffoppgjøret 2020. 
 
Økonomi og lønnsutvikling: 
De siste par årene har det i norsk økonomi vært en moderat konjukturoppgang. Det er litt 
mer optimisme å spore blant norske bedriftsledere og viljen til å investere er på vei opp. 
Næringsmiddelindustrien er mindre konjunkturutsatt enn øvrig industri. Norsk matindustri er 
Norges største fastlandsindustri.  
Sysselsettingen har økt, produksjonsverdien har økt og investeringene har økt. Det er 
forventet store investeringer i nytt produksjonsutstyr og videre vekst i årene fremover (Mat 
og Industri /NIBIO 2018).   
 
I 2018 hadde industrien som helhet en lønnsvekst på 2,8 %, mens næringsmiddelindustrien 
hadde en lønnsvekst på 2,9 %. Med en konsumprisindeks på 2,7 % for 2018 betyr dette at 
vi oppnådde en svært moderat reallønnsvekst på bare 0,2 %, for næringsmiddelindustrien. 
 
Statistikk tilbake fra 2010 og frem til 2018 viser at næringsmiddelindustrien har omtrent 
samme lønnsutvikling som annen industri. I 2018 lå lønnsnivået i næringsmiddelindustrien 
totalt sett på 95,4 % av industriens gjennomsnitt. To avtaleområder lå under 90 % av 
industrigjennomsnittet i 2018 og fikk lavlønnstillegg ved mellomoppgjøret i 2019. 
 
Forventet lønnsvekst i 2019 er på 3,2 % med en prisvekst på 2,2 %. 
TBUs foreløpige lønnsstatistikk for 2019 vil først bli tilgjengelig 17. februar 2020.  
 
På landsbasis utgjør kvinners andel av menns lønn bare 88,5 %, for industrien er tallet 93,5 
%. Vi har ikke statistikk for næringsmiddelindustrien spesielt.  
 
Samlet sett er det rom for reallønnsøkning i årets tariffoppgjør. NNN krever at våre 
medlemmer får en større andel av verdiskapningen i virksomhetene. 
 
Tariffpolitiske utfordringer: 
Hovedmålet for forbundets tariffpolitikk er å sikre våre medlemmers andel av 
verdiskapingen i bedriftene i form av økt kjøpekraft og sosiale forbedringer.  
Til årets tariffoppgjør har det kommet inn 562 forslag fra våre klubber og fagforeninger.  
Mange av disse kravene er knyttet til enkeltbransjer og de utfordringer de opplever. En del 
av kravene er felleskrav og er knyttet til endringer og utfordringer for hele 
næringsmiddelindustrien.  
 
Arbeidstid  
Til årets tariffoppgjør er det kommet inn flere forslag som omhandler arbeidstid.  
Våre tillitsvalgte opplever press på definisjon av arbeidsdagens begynnelse og slutt, og når 
det skal betales overtidsgodtgjørelse. Tidligere har det vært en omforent enighet mellom 
NNN og arbeidsgiverne at ansatte etter 7,5 timers arbeidstid skal ha overtidsbetalt. Våre 
overenskomster har 37,5 timers uke som standard, hvor den nærmere inndelingen og 
endring av denne skal avtales mellom partene lokalt.  
 
NNN mener at daglig arbeid utover 7,5 timer skal utløse overtidsgodtgjørelse.  
 

 



 
 

 
 
Kompetanse og rekruttering 
I norsk mat- og drikkevareindustri investeres det i moderne produksjonsutstyr. Ny teknologi 
og digitalisering vil medføre at manuelle arbeidsoperasjoner i stor grad blir automatisert 
bort. Kompetansehevende tiltak i bedriftene vil derfor være avgjørende for å hindre utstøting 
fra arbeidslivet og for at ingen ansatte skal "gå ut på dato". 
 
Behovet for faglært arbeidskraft i næringsmiddelindustrien er stort. Vi må i større grad bruke 
lærlinger som rekrutteringsmåte og vise fram matindustrien som den moderne og 
fremtidsrettede industrien den er. I dag er det få elever som søker seg til Restaurant- og 
matfag på videregående skole og frafallet underveis i utdanningsløpet er høyt.  
 
En del bedrifter løser behovet for faglært arbeidskraft via praksiskandidatordningen. Men 
dersom fagopplæringen i skolen innenfor Restaurant- og matfag skal bestå, er det viktig at 
bedriftene i større grad også har fokus på rekruttering fra skolen. 
 
I mange av bransjene har man løst arbeidskraftbehovet ved arbeidsinnvandring og innleie. 
NIBIO har laget en analyse om arbeidskraftens tilknytningsformer i matindustrien.  
Analysen viser klar vekst i bruk av innleie og entrepriser i perioden 2005 – 2015. Andelen er 
flerdoblet og ligger i slutten av perioden på rundt 7 prosent for matindustrien som helhet. 
Rapporten viser også at innleie og entrepriser har en undervurdering av sysselsettingen i 
sektoren på fem prosent eller ca. 2 500 sysselsatte. 
 
Vi er sterkt bekymret over denne utviklingen og vil at arbeidet for å sikre at flere får faste 
heltidsstillinger intensiveres. En helhetlig satsing på kompetanseheving er det eneste som 
kan sikre at næringen vil tiltrekke seg riktig kompetanse og sikre at de som allerede er 
ansatt ønsker å bli værende.  

 
Pensjon 
AFP er et supplement til folketrygd og tjenestepensjon. Dagens AFP-ordning ble evaluert i 
2017. Evalueringen pekte på flere uheldige egenskaper i ordningen. 2018-oppgjøret ble 
gjennomført som et samordnet oppgjør for å fremme felles krav om forbedringer i AFP-
ordningen. Det ble i meklingen enighet om at partene skulle gjennomføre en felles utredning 
i samarbeid med myndighetene om mulig omlegging av dagens AFP-ordning. Dette 
arbeidet har dessverre tatt mye lenger tid enn det partene så for seg. 
 
Pensjon er utsatt lønn, og obligatorisk tjenestepensjon er en viktig del av den totale 
pensjonsopptjeningen. Mange i industrien har kun innskuddspensjon uten opptjening fra 
første krone.  
 
Regjeringen har etter vedtak i Stortinget nedsatt et partssammensatt utvalg som nå utreder 
innføring av pensjon fra første krone i obligatorisk tjenestepensjon. Utvalget skal levere sin 
utredning i løpet av våren 2020. Det er behov for en lovendring som sikrer alle 
tjenestepensjon fra all inntekt uavhengig av stillingsstørrelse og alder. 
 
Våre medlemmer er svært opptatt av pensjon og derfor ønsker vi forhandlingsrett på 
obligatorisk tjenestepensjon, og vi krever pensjon fra første krone nå. 

 
 
 



 
 

Tillitsvalgtes arbeidsforhold 
Til tross for fagre ord om hvor viktig den norske samarbeidsmodellen er for norsk arbeidsliv 
og norsk konkurransekraft, opplever mange tillitsvalgte at deres mulighet for å utøve vervet 
sitt er under sterkt press. 
 
Det er vanskelig å få nødvendig tid, vanskelig å få fri for å delta på kurs og møter og man 
blir ikke anerkjent som tillitsvalgt. NNN krever at tillitsvalgte gis mulighet til å utføre den 
jobben de er valgt til å gjøre. Dette er et felles ansvar for partene, jfr. Hovedavtalen mellom 
LO-NHO § 5-6.  

 
Minstelønnsregulering og lokale lønnsforhandlinger  
NNN sine overenskomster er minstelønnsoverenskomster, det betyr at det skal føres reelle 
lokale lønnsforhandlinger i den enkelte bedrift. Forutsetning for forhandlingene er at partene 
skal se hele oppgjøret som helhet hvor de fire kriterier og rammen fra det sentrale oppgjøret 
sees i sammenheng.  
Tilbakemeldinger fra tillitsvalgte er at de opplever lavere vilje til å føre reelle 
lønnsforhandlinger. Stadig økte krav til høyere inntjening medfører økt press på lønningene 
til de med lavest lønn. Ofte blir minstelønnsreguleringen brukt som argument for at rammen 
er brukt opp.  
Bestemmelsen om årlig regulering av minstelønnssatsene i alle våre overenskomster er et 
godt virkemiddel for å heve de lavest lønnede i næringsmiddelindustrien. Dette er også et 
viktig redskap i kampen for likelønn mellom kvinner og menn. Forbundet vil forsvare 
bestemmelsen om minstelønnsregulering i tariffavtalene, og vil for øvrig aldri akseptere at 
minstelønnen reguleres negativt. 
 
Oppgjørsform:  
NNN går inn for at årets tariffoppgjør gjennomføres som et forbundsvist oppgjør. 
 
LOs representantskap tar endelig stilling til oppgjørsform på sitt møte 18.februar etter 
innstilling fra sekretariatet i LO og på bakgrunn av arbeidet i inntektspolitisk utvalg.  
 
Forhandlingsfullmakt:     
Administrasjonen gis i samarbeid med forhandlingsutvalgene fullmakt til å utforme de 
endelige kravene og gjennomføre forhandlingsprosessen og andre tiltak i henhold til 
retningslinjer gitt av landsstyret.  
 
 
 

 
 

Vedtatt på Landsstyrets møte den 30. januar 2020. 


