
 

 
 
ARBEIDSGIVERSAKER, HMS/IA 
 

o NHOs Arbeidsgiverbarometer – vi trenger ditt svar! 
Nå sendes NHOs arbeidsgiverbarometer ut. Her ønsker vi svar på hvilke utfordringer du som 
arbeidsgiver har på sentrale områder i norsk arbeidsliv. Hvordan opplever din bedrift de nye reglene 
i arbeidsmiljøloven, hvilke faktorer som påvirker bedriftens valg av pensjon og hvilke erfaringer har 
dere med tilsynspraksis? Dette er noen av spørsmålene i NHOs nye arbeidsgiverbarometer. 

Les mer på NHOs hjemmesider. 
 

o Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister 
Arbeidstilsynet mottok 2349 meldinger om arbeidsrelatert sykdom i 2015. Dette er en nedgang i 
antall meldinger fra 2014 da antallet meldinger var 2839. Meldinger om psykiske lidelser har hatt 
en økning de siste årene, mens antallet meldinger om støyskader har gått ned. Fortsatt er det 
bedriftslegene som sender inn flest meldinger. Les mer på Arbeidstilsynets sider 
 

o NAV digitaliserer sykefraværsoppfølgingen 
NAV jobber med å digitaliserer sykefraværsoppfølgingen for å sikre bedre samhandling mellom den 
sykemeldte, arbeidsgiver, legen og NAV. Les mer her 
 

o NHOs HR-dag 2016. Meld deg på! 
Vil du holde deg oppdatert innen HR feltet? 13. september arrangerer vi årets HR-dag i 
Næringslivets Hus. Her møter du både NHOs eksperter og foredragsholdere fra bedrifter som Glava, 
Veidekke og Ringnes. Les mer om arrangementet og innholdet her: 

 
o Spørsmål og svar om pensjon 

Spørsmål: 
Vi har en ansatt som har sluttet hos oss etter to års sykefravær. Vedkommende er 60 % syk og 
mottar arbeidsavklaringspenger fra NAV. Denne personen sa opp jobben sin hos oss for å begynne i 
en ny deltidsstilling i en annen bedrift. Likevel må vi fortsatt betale pensjonssparing for denne 
personen, og pensjonsleverandøren vår sier at vi ikke kan melde vedkommende ut av vår 
pensjonsordning. Dette kan vel ikke stemme? 
 
Svar: 
Med forbehold om at vi ikke har sett de konkrete vilkårene for denne pensjonsavtalen kan vi svare 
på mer generelt grunnlag. 

  

  

 Månedsbrev  

Juni 2016 
  

  
  

https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Arbeidslivspolitikk/-vi-trenger-dine-innspill/?utm_source=newsletter_02.juni.2016&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_all
http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=256974
https://www.nhomd.no/arbeidsforhold-og-tariff/hms-og-ia/nyheter/digital-losning-for-sykemeldinger/
https://www.nho.no/Om-NHO/Arrangementer/hr-dagen-2016/
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De aller fleste pensjonsleverandører opererer med vilkår som tilsier at personer som er 20 % uføre 
eller mer ikke kan meldes ut av tjenestepensjonsordningen før de blir friske (eller hvis de eventuelt 
ikke kvalifiserer for uføreytelse i form av innskuddsfritak og eventuelt uførepensjon). Dette fremgår 
altså gjennomgående av forsikringsvilkårene.  
 
Hovedbegrunnelsen for denne praksisen er at personer som er syke ikke vil bli dekket av 
uføreytelser i en eventuell ny tjenestepensjonsordning, fordi det der kreves at vedkommende 
arbeidstaker er arbeidsdyktig i fulltidsstilling. Tanken er da at disse skal sikres gjennom (tidligere) 
arbeidsgiver så lenge de er syke. 
 
Likevel er det også viktig å være klar over at de fleste pensjonsleverandørene også har 
vilkårsbestemmelser om at det i særlige tilfeller kan ses bort fra dette med medlemskap for de som 
er helt eller delvis uføre. En mulighet kan derfor være å kontakte pensjonsleverandøren med 
spørsmål om mulighet for utmelding arbeidstakeren på bakgrunn av denne unntaksbestemmelsen.  
 

o NHO leverer høringssvar på arbeidstidsutvalget 
NHO Mat og Drikke har vært med på å utarbeide NHOs felles høringssvar til arbeidstidsutvalgets 
innstilling.  
 
NHO støtter Arbeidstidsutvalgets beskrivelse av de fremtidige utfordringer og behovet for høy 
arbeidsinnsats. Velferdssamfunnet bygger på arbeidslinjen, at flest mulig er i arbeid og at flere står 
lengre i arbeid. Den demografiske utviklingen gjør at forsørgerbyrden blir større. Gitt dagens 
velferdsnivå blir arbeidslinjen viktig også framover. Å hindre ytterligere reduksjon i arbeidstiden for 
heltidsansatte og å få flere til å jobbe for eksempel heltid vil bidra positivt. Fleksible måter å 
organisere arbeidslivet på kan også bidra til at arbeidskraften nyttiggjøres på en bedre måte. Om vi 
ikke lykkes med arbeidslinjen kan alternativet etter hvert være et lavere velferdsnivå, eller økt 
skattetrykk. 
 
På bakgrunn av dette er NHO i hovedsak positive til utvalgets innstilling, selv om det på noen 
områder ikke går langt nok.  
 
NHO Mat og Drikke har vært opptatt av å sikre våre medlemmers interesser. Dette gjelder spesielt i 
forhold til ledende og særlig uavhengige stillinger og i forhold til muligheten for at arbeidsgiver 
ensidig kan vedta gjennomsnittsberegning av arbeidstiden ved skift og turnusarbeid.  
 
NHOs høringssvar vil bli gjort tilgjengelig i sin helhet på NHOs hjemmeside. 
 

o Ny dom fra Arbeidsretten – begrensning av utvelgelseskrets ved nedbemanning  
Den senere tid har det blitt avsagt flere dommer der temaet har vært utvelgelseskrets ved 
nedbemanning. Spørsmålet som har vært oppe for domstolene har vært om hele virksomheten skal 
utgjøre utvelgelseskretsen eller om kun enkelte deler av virksomheten, for eksempel den avdelingen 
som er berørt, skal utgjøre utvalgskretsen.  
 
Til nå har spørsmålet om utvelgelseskrets i all hovedsak vært oppe for de alminnelige domstoler. 
Den 20. juni 2016 tok Arbeidsretten stilling til valget av utvelgelseskrets i forbindelse med 
spørsmålet om Hovedavtalens § 8-2 om ansiennitet var blitt fulgt.  

 
Hverken Arbeidsmiljøloven eller Hovedavtalen angir hva som skal være utvelgelseskretsen.  
Spørsmålet i dommen var blant annet om det, ifølge Hovedavtalen, var saklig grunn for å begrense 
utvelgelseskretsen til kun å omfatte feks en avdeling. Momenter som inngår i vurderingen av om det 
foreligger saklige grunner for å begrense utvelgelseskretsen kan blant annet være:  
- Om det foreligger en innarbeidet praksis i virksomheten om å begrense utvelgelseskretsen, 
- Om det er snakk om en enkelt nedbemanning eller om det gjelder en løpende tilpasning til 

markedet og konkurransesituasjonen  
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- Om virksomheten er i en prekær økonomisk situasjon  
- Om de tillitsvalgte er enige i begrensningen 
- Om en større utvelgelseskrets vil medføre vanskelige prosesser  
- m.v. 

 
LO har hevdet at Arbeidsrettens dom vil ha avgjørende betydning for nedbemanningssaker i 
fremtiden og at mange bedrifter må legge om nedbemanningsrutinene sine.  NHO er av den 
oppfatning at det fortsatt er mulig å begrense utvelgelseskretsen slik at nedbemanning kun foretas i 
deler av bedriften. NHO mener videre at betydningen av ansiennitet ikke blir endret med denne 
dommen.  
 
Les mer om dommen og utvelgelseskrets her. 
 
Dommen kan du lese i sin helhet her. 
 
 
TARIFF 
 

o Tariffoppgjøret status pr. 30. juni 

NHO Mat og Drikke  

Oppgjøret 2016 er omsider over for langt de fleste av våre medlemsbedrifter, i alle fall den delen av 

oppgjøret som de sentrale parter er en deltagende part i. Samtlige avtaler som er ferdigforhandlet 

har gått igjennom i uravstemning hos Norsk Næring og Nytelsesmiddelabeiderforbund (NNN), så 

her gjenstår kun de lokale forhandlingene. 

Hva gjelder de sentrale forhandlingene på våre øvrige avtaleområder, som jordbruk og gartneri, 
naturbruk, dyrepleiere, veterinærer og de ulike funksjonærgruppene, så finner disse sted fra medio 
august og utover høsten. Ført ut er naturbruk med Fellesforbundet 10.-11. aug. Deretter følger 
jordbruk og gartneri 17. - 18. aug., også denne med Fellesforbundet.  
Senere samme måneden, nærmere bestemt 29. august forhandler vi hhv avtalen for dyrepleiere med 
Fagforbundet og den24. august står avtalen med veterinærene for tur. I løpet av september vil vi så 
også gjennomføre årets sentrale oppgjør for funksjonærene i Negotia og i Naturviterne. 
 
Vi understreker at det fortsatt er mulig å komme med innspill til ønsker og endringer i de avtalene 
som fortsatt ikke er forhandlet ferdig. 
 
Årsaken til at en rekke av årets forhandlinger kommer så vidt sent skyldes bl.a. at de opprinnelige 
forhandlingene i april ble utsatt da vår motpart, Fellesforbundet i LO, var i konflikt på 
reiselivssektoren. 
 
Vi har også en berammet mekling i august. Partene ble ikke enige på overenskomsten for mat- og 
drikkevareindustrien og må således møtes hos Riksmekleren den 18. og 19. aug. 
 
 
Frontfaget  

Viktig for alle våre medlemsbedrifter i forhandlingene er resultatet fra frontfaget. Rammen for årets 

lønnsforhandlinger etter oppgjøret mellom Norsk Industri (NHO) og Fellesforbundet (LO) anslått til 

å medføre en årslønnsvekst på 2,4 %, og elementene i rammen er som følger:  

• Overheng: 1,1 % (ettervirkning 2015)  
• Tarifftillegg/garantilønn: 0,3 % (lavlønn/garantilønn/tabelljusteringer)  
• Glidning: 1,0 % (lokale forhandlinger/justeringer)  

https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Arbeidslivspolitikk/fortsatt-mulig-a-nedbemanne-i-deler-av-bedriften/
https://www.nho.no/siteassets/nhos-filer-og-bilder/filer-og-dokumenter/arbeidslivspolitikk/dom-arbeidsretten-utvalgskrets-ved-beregning-av-ansiennitet.pdf
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Overhenget er kort fortalt ettervirkningene av fjorårets oppgjør. Jo senere på året man gir tillegg jo 
større overheng. Blir det ikke gitt noen form for tillegg det etterfølgende år vil lønnsveksten tilsvare 
overhenget fra året før. Tarifftillegg/garantilønn er beregnet til å ha en samlet årsvirkning på 0,3 %. 
Det ble IKKE noe generelt tillegg til alle i år.   
For langt de fleste av våre bedrifter vil det altså være glidningen, dvs. det som evt. gis lokalt, som vil 
utgjøre årets nominelle lønnstillegg. 
 
  
Lokale forhandlinger 2016 

Når de sentrale forhandlingene er gjennomført, og vedtatt av LO, skal det gjennomføres lokale 

forhandlinger med de tillitsvalgte for å fastsette eventuelle lønnstillegg ut ifra lokale forhold. 

Overenskomstene forutsetter at de lokale vurderingene skal bygge på bedriftsmessige forhold knyttet 

til de fire kriterier, som er:  

- Økonomi, produktivitet, konkurranseevne og framtidsutsikter  
 
Det ble som nevnt ikke avtalt generelle tillegg i årets frontfagsoppgjør. Det ble heller ikke gitt 

generelle tillegg i de etterfølgende oppgjør innen for mat- og drikkeindustrien, men det ble iht 

garantibestemmelsene en økning på kr 5,40 på minstelønnssatsene i avtalene med NNN.  

Ny minstelønn for mat- og drikkeindustrien er således kr 173,10 pr time.  

De lokale forhandlingene vil være den arena hvor det i år evt. kan gis noe lønnstillegg. Hvorvidt dette 

vil skje vil variere fra bedrift til bedrift etter en vurdering av de fire nevnte kriterier. At det i 

frontfagsrammen opereres med en antatt glidning på 1% betyr ikke at dette er fasit overalt. 

I tillegg til vurderingene knyttet til de ulike lokale økonomiske forhold, mener vi det også er av 

betydning å se hen til den økonomiske situasjonen for AS Norge. Vi har fortsatt et stykke vei igjen å 

gå mht. lønnskostnadsvekst sammenlignet med våre handelspartnere.  

En antatt årslønnsvekst på 2,4% er tilnærmet hva som forventes hos våre handelspartnere, og en 

nedgang for Norge på 0,4% fra 2015. Dette innebærer en nedgang i lønnsveksten for femte år på rad 

og betyr at vi er i ferd med å snu den negative trenden. Det er viktig at de lokale forhandlingene 

bidrar til å fortsette denne utviklingen. Vi vet at 2/3 av den samlede lønnsveksten kommer som 

resultat av lokale tillegg. De lokale forhandlingene er med andre ord avgjørende for å nå målet om 

fortsatt lavere lønnsvekst. Dersom vi skal nå dette målet bør de lokale tilleggene etter vårt skjønn 

være lavere i år enn de var i fjor dersom en vurdering av de fire kriteriene gir omtrent samme resultat 

som i fjor.  

Vi kommer tilbake med ytterligere info om oppgjøret etter det sentrale forhandlingene. Til bruk i de 

lokale forhandlingene finnes det en del nyttig info på NHOs hjemmesider: 

Lokale lønnsforhandlinger for funksjonærer 

Lokale lønnsforhandlinger.  

Spørsmål i forbindelse med ovennevnte kan rettes til våre forhandlere. 

 
 
 

https://www.nho.no/Om-NHO/Publikasjoner-og-horingsuttalelser/Lonn-og-tariff/lokale-lonnsforhandlinger-for-funksjonarer/
https://www.nho.no/Lonn-og-tariff/Tariffoppgjor-og-lonnsdannelse/Sideartikler/Lokale-lonnsforhandlinger/
https://www.nhomd.no/om-oss/ansatte/forhandlinger/
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KOMPETANSE 
 

o NHO samler alle Norges Opplæringskontor 9.september 

NHO-fellesskapets yrkesfaglige prosjekt Y2020 arrangerer en samling i Næringslivets Hus den 

9.september hvor samtlige opplæringskontor i Norge, over 300 i tallet, er invitert.  

Y2020 er et treårig utdanningspolitisk prosjekt innen fag- og yrkesopplæring, og NHPO Mat og 

Drikke er en av eierne av prosjektet. Målet er å utvikle og få større gjennomslag for NHOs felles 

politikk på området, heve kvaliteten i fag- og yrkesopplæringen og sikre bedriftene fremtidens 

fagarbeidere. 

På samlingen skal Kristin Skogen Lund dele ut NHOs Fagopplæringspris 2016, en pris som går til 

den lærebedriften som har utmerket seg på området. Hovedtema på samlingen blir Proba analyse sin 

presentasjon av resultatene av undersøkelsen rundt opplæringskontorenes fremtidige rolle.  

Undersøkelsen skal legge grunnlag for NHOs politikk på området. På samlingen skal også et nytt 

NHO-forum for opplæringskontorene etableres. I første omgang skal forumet følge Y2020 sitt arbeid 

med gjennomgang av opplæringskontorenes rolle, arbeidsområder og fremtidige organisering. 

For påmelding: Meld deg på her   

 

o Arbeidet med ny godkjenningsordning for utenlandsk fagutdanning i full gang. 

Regjeringen har gitt NOKUT i oppdrag å få et nasjonalt system for godkjenning av utenlandsk 

fagutdanning. Slakterfaget er ett av tre fag som skal teste ut den nye ordningen. 

NHO Mat og Drikke har arbeidet lenge direkte mot myndighetene og via NHO-systemet for å få på 

plass en god, nasjonal godkjenningsordning for utenlandsk fagutdanning. Et slikt system er viktig for 

yrkesmobiliteten i arbeidslivet, for at norske bedrifter skal få dekket sitt kompetansebehov, og for 

rettssikkerheten til den enkelte som kommer til Norge for å ta faglært arbeid.  

Med utenlandsk utdanning/opplæring, forstås her utdanninger der bestått prøve har foregått og er 

blitt dokumentert i en nasjonalstat utenfor Norge. Målet er få et godt verktøy for å kunne sidestille, 

men ikke likestille utenlandsk fagutdanning med den nasjonale utdanningen. I denne nyansen ligger 

det at en sidestilling ikke automatisk utløser fagbrevtillegg. Det er også viktig for oss at et eventuelt 

avslag på søknad om godkjenning av fagutdanning også beskriver hva søkeren mangler for å få 

godkjent utdanningen, så bedriften eller søkeren kan legge til rette for å tette eventuelle 

kompetansehull.  

NHO Mat og Drikke deltatt i utviklingen av ordningen, og slakterfaget er ett av de tre lærefagene som 

er valgt ut i piloten.  

Den nye godkjenningsordningen skal prøves ut i løpet av 2016, før den rulles ut i full skala. Da blir 

NOKUT rett adresse for alle søknader om godkjenning av utenlandsk fagutdanning.  

 

 

************************************************************************************** 

 
 
 
 

https://event.nho.no/skjema/?event=6657
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Våre ansatte står til disposisjon for medlemmene 
Vi hjelper deg gjerne, og ingen sak er for liten. NHO Mat og Drikke har åtte advokater som står til 
disposisjon for medlemmene i NHO Mat og Drikke når det gjelder tariffspørsmål og spørsmål innen 
IA/arbeidsrett. Ta kontakt med en av oss på advokattelefonen +47 23 08 87 00 eller e-post: 
advokat@nhomd.no.  
 
Dersom du har spørsmål om kompetanse og utdanning, kan du kontakte kompetanseavdelingen. 
Kontaktinformasjon til våre ansatte og mer informasjon om NHO Mat og Drikke finner du på 
www.nhomatogdrikke.no   
 
I månedsbrevet får du som medlem oppdatert informasjon om aktualiteter innen temaene 
arbeidsgiversaker og HMS/IA, tariff og kompetanse.   
Hvis du ikke registrert, men ønsker å abonnere på vårt månedsbrev og andre nyhetsvarslinger, kan 
du sende en epost til: cwh@nhomd.no. Har du innspill til temaer eller saker til månedsbrevet eller 
spørsmål du vil ha svar på – kontakt oss! 
 
 
 

Vi ønsker alle en riktig god sommer! 

tel:+47%2023%2008%2087%2000
mailto:advokat@nhomd.no
http://www.nhomatogdrikke.no/
mailto:cwh@nhomd.no

