
PROTOKOLL

Den 20. oktober 2020 ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Norges Rederiforbund og
hhv. Industri Energi og SAFE vedrørende revisjon av Overenskomst for medlemmer av
Industri Energi og SAFE som arbeider fast på land (“Landavtalen’T).

Til stede under forhandlingene var:

Fra Norges Rederiforbund: Knut Dolmen, Kurt Werner Holsæter, Erlend
Vasshus, Pål Tangen og Are Gauslaa

Fra Industri Energi: Asle Reime, Gro Losvik, Svein Markeset, Bjørn
Rimereit og Harald Hereid

Fra SAFE: Stig-Rune Refvik, Arild Jenssen, Raymond
Hauge, Egil Bjørgås og Joar Nesse

Partene ble enige om følgende endringer i overenskomsten:

Punkt 1.1 Generelt

De to siste avsnittene bytter plass. Dette betyr ingen realitetsendring.

Punkt 4.5 Minstelønnssatser

Det fastsettes følgende minstelønnssatser:

a) Unge arbeidere (under 18 år): kr. 130,30 pr. time

b) Øvrige arbeidere kr. 194,40 pr. time
kr. 202.50 pr. time etter ett år som øvrig arbeider

c) Fagarbeidere kr. 215,70 pr. time
kr. 216,70 pr. time etter ett år som fagarbeider



Punkt 6.3 Matpengesatsen

Økes fra 86,50 til 90,00 for tariffperioden 2020-2022.

Punkt 12 Velferdspermisjoner

Bokstav i) og ny j) skal lyde (resten av bestemmelsen forskyves tilsvarende):

i) Permisjon ved avlegging av eksamen ved offentlig godkjent utdanningsinstitusjon
(begrenset til inntil 3 eksamener pr. semester/halv år) forutsatt at utdanningen er
relevant i forhold til nåværende eller fremtidige stillinger i selskapet.

j) Lesedagfor avlegging av eksamen i.h.t. bokstav i) over.

Punkt 16 Arbeidstoy og verneutstyr for verkstedspersonell

Første setning skal lyde:

Arbeidsgiveren skal holde nødvendig og tilpasset arbeidstøy (kjeledress,...

Punkt 25 Varighet

Overenskomsten gjelder fra 1. juli 2020 til 30. juni 2022 og videre - ett - år om gangen
dersom den ikke skriftlig av en av partene sies opp med 2 - to - måneders varsel.

Protokolitilførsler (tas ikke inn i overenskomsten):

Arbeid utenfor bedriften på land

Forbundene krevde at arbeidstakere på land med rett til overtidskompensasjon skal godtgjøres
som for verkstedansatte ved arbeid utenfor bedriften på land punkt 21.3. Partene er enige om
at der hvor det er aktuelt og det ikke foreligger lokale retningslinjer, må slike fastsettes på den
måten 21.3 siste avsnitt gir anvisning på.

Midlertidig utvidet fortrinnsrett

Arbeidstakere som i avtaleperioden 1. juni 2020 til og med 31. mai 2022 mottar oppsigelse
grunnet driftsinnskrenkning, skal ha en utvidet fortrinnsrett til ny tilsetting som i
arbeidsrniljøloven § 14-2 fra oppsigelsestidspunktet og i to år fra oppsigelsesfristens utløp,
dog slik at den utvidede fortrinnsrett bortfaller ved fylte 62 år.



Forskuttering av sykepenger

Partene vil anbefale lokale parter å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger der
dette ikke gjøres. Bedriften har ikke adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften
hva gjelder forskuttering av sykepenger.
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Partene anbefaler forslaget og er enige om en gjensidig svarfrist 20. november 2020.

Oslo, 20. oktober 2020
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industri Energi SAFE Norges Rederiforbund


