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 NHO Mat og Landbruks mobile advokatkontor 

 Anne Løken – advokat 

 Nikolai Astrup Westlie, advokat   

 

 Tariffoppgjøret 2012 

 Sentralt - Frontfaget 

 Overenskomsten for jordbruk og gartneri  

 Lokale forhandlinger 

   

  Opplysnings- og utviklingsfondet 

 Del av tariffavtalen 

 Retningslinjer 

 Avløserlagene/NLT 

 

 Vikarbyrådirektivet 
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Tariffoppgjøret 2012 

Generelt tillegg på kr. 1,25 pr. time 
 

Satsøkninger   
 

Fagbrevstillegg 
 

Fri til tannlege 
 

Pappaperm 
 

Bemanningspolitikk/likebehandling 
 

Garantilønn (ikke gartneri/jordbruk) 
 

Lokale forhandlinger 

 

 

 Tariffoppgjøret 2012  



Økonomisk ramme 

 Beregnet i % årslønnsvekst i forh. til industrisnittet (kr 200,90 pr time) 

 

 Generelt tillegg = kr. 1,25 pr. time    = 0,50 
 

 Satsøkninger, tekniske tillegg     = 0,25 

 

 Omsorgspermisjon       = 0,10 

 

 Overheng         = 1,30 

 Sum sentralt         = 2,15 

 

 Antatt glidning (lokale forhandlinger)   = 2,00 

 

 Årslønnsvekst 2012       = 4,15 

 

 

 
Tariffoppgjøret 2012  



Overenskomsten for jordbruk og gartneri 

 

 

 

7.03.2012 Forhandlingsgrunnlaget -  kriterier 

http://www.nhomatoglandbruk.no/getfile.php/Artikkelbilder/525%20Jordbruk%20og%20G

artneri%202012-2014.pdf 

 

  

 

 

http://www.nhomatoglandbruk.no/getfile.php/Artikkelbilder/525 Jordbruk og Gartneri 2012-2014.pdf
http://www.nhomatoglandbruk.no/getfile.php/Artikkelbilder/525 Jordbruk og Gartneri 2012-2014.pdf
http://www.nhomatoglandbruk.no/getfile.php/Artikkelbilder/525 Jordbruk og Gartneri 2012-2014.pdf
http://www.nhomatoglandbruk.no/getfile.php/Artikkelbilder/525 Jordbruk og Gartneri 2012-2014.pdf
http://www.nhomatoglandbruk.no/getfile.php/Artikkelbilder/525 Jordbruk og Gartneri 2012-2014.pdf


Overenskomsten for jordbruk og gartneri 

 

 

 

Ferie og innhøstingshjelp 

Nybeg. over 18 år  104,00  1,25   105,25  

Nybeg. 18 3-6 mnd 109,50  1,25   110,75  

  

 

Avløsere uten fagarbeidertillegg Kr pr time (162,5 t pr mnd.)     

 

16 - 17 år   93,50  1,25   94,75  

17 - 18 år   96,00  1,25   97,25  

 

Over 18 år:      

Nybegynnere   121,15  2   123,15  

Etter 1- års praksis 123,00  2,5   125,50  

Etter 2- års praksis 125,00  3   128,00  

Etter 4- års praksis 130,80  6   136,80  

Etter 6- års praksis 135,35  6,5   141,85  

Etter 8- års praksis 139,80  7   146,80  

 

 



Lokale forhandlinger 
 Bestemmelser om årlige lokale forhandlinger i de enkelte overenskomstene 

 

3.1.2 Lokale forhandlinger 

En gang hvert år skal de lokale partene forhandle om en eventuell regulering av lønnsnivået i virksomheten.  

Det forutsettes at det føres reelle forhandlinger, eventuelt med organisasjonenes bistand. 

”Til disse forhandlingene skal de tillitsvalgte, for eget bruk innen bedriften, få innsyn i lønnsopplysninger for de grupper av 
ansatte som omfattes av denne tariffavtalen i den utstrekning datatilsynet fastsetter. Videre skal virksomheten framlegge 
regnskap.” 

 

Forhandlingene skal gjennomføres på grunnlag av den enkelte virksomhets økonomiske virkelighet.  

 

Dette innebærer at partene lokalt skal legge til grunn en samlet vurdering av virksomhetens økonomi, produktivitet, 
fremtidsutsikter og konkurranseevne. 

 

Forhandlingene skal ikke kunne påbegynnes før de sentrale/forbundsvise oppgjør er avsluttet. 

Lokale tillegg gis med virkning fra det tidspunkt lokal enighet er oppnådd. 
 

 Forhandles under fredsplikt 
 Styringsrett 

 Unntak; dagsing, organisatorisk behandling, rådgivende nemd 

 HA kap. 4, §4-2 nr. 4 

 

 80 % av lønnsveksten skjer ved lokale beslutninger 

  

 NHO 
 Publikasjoner 

 Kurs 
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Opplysnings- og utviklingsfondet 

Bilag 3 til overenskomst 2012  

 

 

AVTALE  

 

om et Opplysnings- og utviklingsfond opprettet av  

 

Næringslivets Hovedorganisasjon og  

 

Landsorganisasjonen i Norge  


