
År 2020, den 2. november ble det

ført forhandlinger mellom Norsk olje
og gass/Norsk Industri og
SAFE/Negotia vedrørende
tariffoppgjøret 2020 for

Oljeoverenskomsten avtale nr. 224

PROTOKOLL

Til stede

For SAFE/Negotia:

Levard Olsen-Hagen, Anne Katrine Nordvang, Katrine Knarvik-Skogstø, Raymond
Midtgård, Arngeir Blakseth, Bjørn Asle Teige

For Norsk olje og gass/Norsk Industri:
Jan Hodneland, Elisabeth Brattebø Fenne, Øivind Andersen, Kolbjørn Andreassen,
Petter Granaas, Anders Moen, Kristin Mørkedal, Thore Bårnes, Ørjan Holstad, lngolf
Voll, Mona Wolff, Sissel Dyb Arseth, Arnaud Brassier, Anne Gausland, Håkon
Andersen, Jane Christin Skreien, Terje Hovet

Oljeoverenskomsten 2020

Under forhandlingene ble det oppnådd enighet om følgende:

Pkt. 4.5 Bestemmelsen endres til: Arbeidstakere som betjener særlig anstrengende
kontrollromsterminaler, kontormaskiner (skjermterminaler o.I.) og sentralbord betjent av en person,
skal etter avtale med bedriftsledelsen gis anledning til å veksle med annet arbeid eller gis nødvendig
hviletid i henhold til enhver tid gjeldende forskrifter.

Til protokollen:

Forskuttering av sykepenger:

Partene vil anbefale lokale parter om å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger der
dette ikke gjøres.

Bedriftene har ikke adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering
av sykepenger.

Hjemmekontor:

Partene skal i avtaleperioden i fellesskap ta initiativ til at hovedorganisasjonene skal se på bruken av
hjemmekontor.



Utva Igsa rbeid:

Likelydende, avtale 130 og avtale 224:

Det nedsettes et partssammensatt utvalg mellom tariffpartene for tariffperioden 2020 — 2022.
Innenfor rammene av arbeidstidsbilaget samt avgjørelser fra Arbeidsretten, skal utvalget gjennomgå
utfordringer knyttet til utarbeidelse, godkjenning, varighet og praktisering av skiftplaner. Utvalget
skal også vurdere utfordringer med tanke på andre midlertidige innarbeidingsordninger for

skiftgående personell.

Utvalget består av inntil 4 personer fra arbeidsgiversiden og inntil 2 personer henholdsvis fra Industri
Energi og SAFE. Utvalget igangsetter sitt arbeid etter avtale mellom organisasjonene når dette er
smittevernfaglig forsvarlig.

Annet:

Partene henstiller at man lokalt drøfter praktisering av bestemmelsene i pkt. 3.6, 7 avsnitt.

Partene forutsetter at det skal føres reelle lokale lønnsforhandlinger.

Øvrige endringer:

Avtalen forlenges for perioden 1. juni 2020 til 31. mai 2022. Reguleringsbestemmelse for 2. avtaleår
som avtalt mellom NHO og YS.

Endringer i bilag:

Bilag 3 Sluttvederlagsordningen endres til nytt Bilag 3 Sliterordningen.

Bilag 9 Forbundsvise midler økes med kr 10 til kr 610.

Øvrige bilag:

Øvrige bilag endres i tråd med avtaler mellom NHO —YS.

Svar utveksles innen 4. desember 2020.

Norsk olje og gass SAFE

_____

Norsk Industri Negotia


