
 

 
Månedsbrevet for mai 2016 inneholder:  

NYHETER! 

• NHO Mat og Drikke har fått nye hjemmesider! 
https://www.nhomd.no/ 
 

• Vi har også opprettet en egen telefonlinje inn til våre advokater slik at du lett kan få svar på dine 
spørsmål som arbeidsgiver: Advokathjelp +47 23 08 87 00 - advokat@nhomd.no 

 

 
ARBEIDSGIVERSAKER, HMS/IA 

o Grunnbeløpet pr 1. mai 

Grunnbeløpet i folketrygden pr. 1. mai 2016 er kr 92 576. Grunnbeløpet benyttes ved beregning av 
pensjoner fra folketrygden, og justeres hvert år. Les mer her.  
 
 
 
o A-ordningen - Nå kommer sanksjonene 

Etter ett år med full drift vil Skatteetaten nå sanksjonere overtredelser av a-ordningen. 
Det er manglende levering av a-melding som i første omgang vil bli sanksjonert. Etterhvert vil 
Skatteetaten også reagere mot de som ikke rapporterer åpne arbeidsforhold eller som rapporterer 
ugyldig inntekt. Les med i nyhetsbrevet her. 
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o Sesongansettelser 

Mange av NHO Mat og Drikkes medlemsbedrifter har produksjonstopper og høysesonger som medfører 
behov for mer arbeidskraft i noen perioder av året. Dette kan enten dreie seg om perioder med ekstra 
høy etterspørsel som høytider, eller perioder med ekstra tilgang på råvarer, eller at virksomheten er 
bundet opp til årstider, vekstsesonger eller lignende. Spørsmålet er da hvordan man lovlig kan fylle 
dette behovet for økt arbeidskraft uten samtidig å måtte ha en tilsvarende høy bemanning i roligere 
perioder.  

Dette ekstra behovet for mer arbeidskraft kan løses på flere måter. For det første kan man fordele 
arbeidstiden skjevt ut over året gjennom bruk av gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, eller man 
kan bruke overtid. Et annet alternativ er å ansett medarbeidere bare for disse "høysesongene". Temaet 
for denne artikkelen er hvordan man lovlig kan ansette slike sesongarbeidere, og hva man særlig må 
passe på ved slike ansettelser. 

Utgangspunktet i arbeidsmiljøloven er at alle ansettelser skal være faste. Det kan gjøres unntak fra dette 
når særlige forhold foreligger, enten ved selve ansettelsesforholdet, eller ved at det foreligger et særlig 
behov for midlertidig arbeidskraft, dette følger av arbeidsmiljøloven § 14-9. Sesongansettelser for å øke 
bemanningen i perioder med særlig mye å gjøre er arbeid av "midlertidig karakter", og vil derfor som 
utgangspunkt være lovlig, og i kjernen av arbeid som er av midlertidig karakter. Dette gjelder selv om 
behovet gjentar seg hvert år. Det er ikke et krav om at man på forhånd må vite hvor lang sesongen blir 
da dette kan være usikkert ved ansettelsen. Imidlertid vil det være begrensinger i hvor lang en sesong 
kan være for at det lovlig kan ansettes midlertidig. Dette vil bero på en konkret vurdering i det enkelte 
tilfellet, men det kan allikevel settes opp noen generelle utgangspunkter. Sesonger som nærmer seg et 
helt år vil ofte ikke gi grunnlag for midlertidig ansettelser. Eksempelvis vil en ansettelse for en sesong 
på 9 måneder ofte anses som for lang. På den andre siden er det klart at det ikke kan settes opp et krav 
om at ansettelsen bare kan være på 3 til 4 måneder. Jo lenger sesongen er jo større er plikten for 
arbeidsgiver til å forsøke å organisere arbeidet på en måte som gir faste ansettelser. Her vil eksempelvis 
muligheten for å sette den ansatte til andre oppgaver utenfor sesongen være av betydning. Andre 
momenter kan være muligheten for gjennomsnittsberegning av arbeidstiden over året samt 
arbeidsgivers mulighet til å styre ferieavviklingen.  

Ferievikarer 

En annen type sesongansettelser er ferievikarer. Dette kan dreie seg om vikarer for konkrete enkelte 
ansatte, eller i forbindelse med ferieavvikling mer generelt. Her er ikke arbeidet midlertidig, men det er 
et midlertidig behov for å ta inn ekstra ansatte fordi arbeidsstyrken er redusert som følge av 
ferieavvikling. Dette vil også normalt være lovlige "sesongansettelser".  

Det er imidlertid viktig at arbeidsgiver her holder tungen rett i munnen og er klar på hva som er 
grunnlaget for den midlertidige ansettelsen. Om det er vikariat eller om arbeidet er av midlertidig 
karakter skal fremgå av arbeidsavtalen, og det kan være forskjellige rettslige virkninger av disse to 
ansettelsesformene, særlig knyttet til hvor lenge den ansatte kan være ansatt før arbeidsforholdet anses 
fast, og i forhold til fortrinnsrett etter avsluttet midlertidig ansettelse. Dette er særlig viktig å være klar 
over der den ansatte har andre midlertidige ansettelser i bedriften enten før eller etter 
sesongansettelsen.  
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Andre ting å huske på 

Ved ansettelsesforhold som varer kortere enn en måned skal det umiddelbart inngås skriftlig 
arbeidsavtale. Videre bør det vurderes om det skal inntas prøvetid i arbeidsavtalen selv om 
arbeidsforholdet er midlertidig. Særlig ved lengre sesongansettelser kan dette være fornuftig da det kan 
være dyrt å ha en ansatt som ikke fungerer gående gjennom hele sesongen.  

Ved sesongansettelser øker også faren for at den ansatte rett og slett ikke dukker opp når arbeidet er 
ment å starte, eller bare slutter å møte opp før utløpet av arbeidsforholdet. I det første tilfellet kan det 
være lurt å kontakte den ansatte og påpeke at det anses som oppsigelse fra den ansatte ikke å møte opp. 
På den måten kan man sikre seg mot at den ansatte senere påstår at arbeidsgiver ikke har gitt en gyldig 
oppsigelse. I det andre tilfellet er det greit å vite at dersom den ansatte rettstridig fratrer sin stilling kan 
arbeidsgiver lovlig gjøre trekk i lønn og opparbeidede feriepenger for å dekke tapet sitt som følge av 
fratredelsen.  

I mange tilfeller er sesongen hektisk selv om man har inne sesongansatte. Det kan være et felles ønske 
fra arbeidsgiver og den ansatte om at det jobbes så mye som mulig i perioden, og at det så "avspaseres" i 
etterkant. Det er viktig å huske på at reglene om arbeidstid også gjelder sesongansatte, også reglene om 
gjennomsnittsberegning. Gjennomsnittsberegningen må skje innenfor arbeidsforholdet, og det må ikke 
brukes på en måte som bærer preg av at man ønsker å omgå reglene om begrensing i hvor mye den 
ansatte kan jobbe.  
 
 
o Nye regler for dyrepleiere utdannet på Hansenberg i Danmark  

Benytter din dyreklinikk seg av dyrepleiere utdannet på Hansenberg i Danmark? Da bør du lese dette!  
 
Endringer har medført at de som utdanner seg til dyrepleier i Danmark, ikke lenger vil få autorisasjon i 
Norge. Dette kan få betydning for deg som arbeidsgiver ved fremtidige ansettelser av dyrepleiere.  
 
Bakgrunnen for at dyrepleierne ikke får autorisasjon i Norge, er at den norske dyrepleierutdanningen 
har gått fra å være en 2-årig utdanning ved universitet til å bli en 3-årig bachelorutdanning ved 
universitet. Dyrepleierutdanningen ved Hansenberg i Danmark er en 3-årig utdanning på videregående 
skole. Det er dermed mer enn ett kvalifikasjonsnivå mellom den norske og den danske 
dyrepleierutdanningen. I følge EØS-forskriften  § 3-1 betyr dette at søkeren ikke har rett til autorisasjon.   
 
Dersom dyrepleieren starter studiet sitt før juli 2016, vil vedkommende likevel kunne søke om 
autorisasjon etter endt studie. For dyrepleierne som starter studiene sine i Danmark etter juli 2016, vil 
det ikke gis autorisasjon.  
 
Kilde: Mattilsynet.no  
 
 
TARIFF 

o Tariffoppgjøret 2016 

Enighet i bryggeri- og drikkevarebransjen. Resultatet finner du mer om her.  
Hold deg oppdatert ved å gå inn på våre hjemmesider. 
 
 

 

 

https://www.nhomd.no/arbeidsforhold-og-tariff/tariff/2016/tariffoppgjoret-2016/mekling-bryggeri/
https://www.nhomd.no/arbeidsforhold-og-tariff/tariff/2016/tariffoppgjoret-2016/
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o Standardoverenskomsten 

2. og 3. mai ble det forhandlet mellom Handel og Kontor og NHO om revisjon av 
Standardoverenskomsten. 
Det ble ikke gitt generelle tillegg, men høyeste minstelønnssats ble hevet med 5,80,- kr og de andre 
minstelønnssatsene med 3,0 %. Minstelønnssatsen for ansatte under 18 år ble ikke hevet. Endringene 
gjelder fra 1. april 2016.  
 
Nye lønnssatser etter forhandlingene er: 
 
Lønnsgruppe         Ansiennitet 0 år  Ansiennitet 1 år  ansiennitet 4 år 
 
 1  under 18 år 21.062,-  
   Over 18 år:  24.551,-  
 
 2    26.293,-  27.348,-   29.447,- 
 2-1    27,589,-  28.642,-   30.742,- 
 
 3    27,788,-  28.865,-   31.225,- 
 3-1    29.083,-  30.160,-   32.520,- 
 
 4    29.416,-  30.445,-   32.910,- 
 
 
Det ble også satt ned to utvalg for i tariffperioden å se gjennomgå å foreslå endringer i 
Standardoverenskomsten og gjennomgå grunnlaget for lønnsstatistikken. 
 
  
o Butikkoverenskomsten 

23. mai ble det forhandlet mellom Handel og Kontor og NHO om revisjon av Butikk-
overenskomsten. 
Resultatet finner du her. 
 
Fristen for å vedta eller forkaste oppgjøret er satt til 16. juni kl 14.00.  
Bedrifter som ønsker å stemme nei til forhandlingsresultatet, må gjøre dette innen  
15. juni kl 14:00. Bedrifter som ikke avgir stemme oppfattes å ha gitt sin tilslutning til 
forhandlingsresultatet.  
 
 
KOMPETANSE 

o Invitasjon til dialogmøte i Østfold – tema: Fremtidens kompetanse for mat- og drikkenæringen 

Sted og tid:16. juni kl. 8.30 – 12.30, Quality, Sarpsborg 

I samarbeid med NHO Mat og Drikke og Østfold fylkeskommune inviterer MatfagNett Østfold 
næring og utdanning til dialog om fremtidens kompetansebehov i mat- og drikkeindustrien i Østfold. 

Utfordringer ved endret kompetansebehov krever omforent kunnskap og bedre forståelse mellom 
den lokale næringen og skolen. Vil du vite mer om hva bransjen mener om fremtidens 
kompetansebehov, høre bedriftenes erfaringer og få et innblikk i hva som skjer i fagopplæringen 
både på nasjonalt og regionalt nivå – så kom og delta i dialogmøte.  

 

 

https://www.nho.no/siteassets/nhos-filer-og-bilder/filer-og-dokumenter/lonn-og-tariff/02---revisjon-av-butikkoverenskomsten-avr-nr-70---2016.pdf
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Du møter bl.a.: 

• Astrid Lier Rømuld, daglig leder i Askim Frukt og Bærpresseri /styremedlem i NHO Østfold 
• Eirin Skovly, fabrikksjef i ORKLAs Stabburet Råbekken 
• Petter Grøtvedt Kildebo, avdelingsleder i Nortura Sarpsborg 
• Erik Bråthen og Magne Hagen, fagopplæringsseksjon Østfold fylkeskommune 
• Cecilie Hänninen og Espen Lynghaug, fageksperter fra NHO Mat og Drikke 

Påmelding her  

 

o Gjennomslag for å løfte de praktiske fagene i ny Stortingsmelding 
 
NHO Mat og Drikke arbeider for at den 10-årige grunnskolen skal gi et godt grunnlag enten elevene 
vil velge en fagutdanning eller en lengere utdanning. Vi er særlig opptatt av at de praktiske og 
estetiske fagene blir ivaretatt. Fagene Mat og Helse og Håndverksfagene får ikke tilstrekkelig fokus i 
skolen i dag. Stortingsmelding 28 "En fornyelse av kunnskapsløftet" foreslår å styrke disse fagene, og 
opprette et eget håndverksfag på ungdomsskoletrinnet. I tillegg skal det stilles krav til 
lærerkompetansen i disse fagene, noe det ikke er i dag. NHO Mat og Drikke er glad for 
gjennomslaget og følger opp den videre politiske behandlingen av meldingen. 
 

o Opplæringskontorenes rolle i fremtiden 
 
Yrkesfag 2020 er et samarbeidsprosjekt mellom NHO og de seks største landsforeningene innen fag- 
og yrkesopplæring. Ett av målene for prosjektet er å utrede Opplæringskontorenes fremtidige rolle, 
sett fra bedriftenes ståsted. Y2020 har bestilt en utredning fra analyseselskapet PROBA 
samfunnsanalyse. Målet er å tydeliggjøre mandatet for opplæringskontoret og sikre en fortsatt god 
kvalitet på oppfølgingen av lærlingene. Et hovedspørsmål blir avgrensingen av ansvarsområdet i 
forhold til fylkeskommunen.  
- Vi tror at både bedriftene og kontorene vil være tjent med at det utarbeides en "minstestandard" for 
hva en bedrift kan forvente fra et opplæringskontor, og til hvilken kostnad, påpeker prosjektleder i 
Yrkesfag 2020, Carl Rønneberg. 
 

o Nytt kurs for Kraftfôr- og Silooperatører under planlegging 
 
NHO Mat og Drikke er i gang med å planlegge et nytt kurs for Mølle-, Silo- og kraftfôrbransjen. Dato 
for kurset er fastsatt til 3.-4.November, og påmeldingen starter i August. I tillegg til emner som 
kvalitetsvurdering av korn, prosessering av kraftfôr, kornets biologi og bruksområder vil det bli et 
stort fokus på kontinuerlig kvalitetsforbedring og forebyggende vedlikehold i produksjonen. 
 

o NM i Kjøttfag for lærlinger 2016 
 
I år arrangeres NM i kjøttfag for lærlinger i både finstykking og kjøttskjæring Lørdag 3.september på 
Matstreif i Oslo. I et konkurransetelt på Rådhusplassen vil begge konkurransene foregå. 
Konkurransene arrangeres av NHO Mat og Drikke i samarbeid med Opplysningskontoret for Egg og 
Kjøtt, og Animalia.  
 
 

https://response.questback.com/ofk/fttjuqllh3/
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o NM i Kjøttprodukter gav Gull til Nannestad Vg.Skole 

 
NHO Mat og Drikke har et samarbeid med KLFs NM i kjøttprodukter om en egen skolekonkurranse. 
Formålet er å synliggjøre kjøttfagene ovenfor ungdommen. Hele 9 videregående skoler deltok i årets 
konkurranse, og Nannestads bidrag, en ostepølse med chili vant. Dette er kjempebra, både for 
elevene og for skolen. Jeg er stolt av elevene våre, kommenterer Mark Hicton som er avdelingsleder 
på restaurant og matfag ved Nannestad videregående skole.  
 
 
 
************************************************************************************** 

 
 
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 hvordan månedsbrevet bør se ut, tema du ønsker behandlet eller spørsmål du vil ha svar på – kontakt 
oss!  

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