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Postboks 4720 Torgarden
7468 TRONDHEIM
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Oslo, 05.02.2021
Vår ref. 20/2979-2
231.2/HAAN
Deres ref.

Høring - Begjæring om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og
gartnerinæringen
Det vises til Tariffnemdas høringsbrev datert 08.12.20.
LO vil knytte merknader til Tariffnemndas utkast til forskrift § 3 bokstav a) og bokstav d).
Til § 3 bokstav a):
Nåværende forskrift § 3 bokstav a) har en ordlyd som knytter ulike lønnssatser til praksis (ansettelse) hos
den enkelte arbeidsgiver på inntil 12 uker og mellom 12-24 uker.
Som påpekt av LO i begjæringen er dette ikke i samsvar med ordlyden i overenskomsten § 3,2 pkt 3.2.1 hva
gjelder minstelønnssatser for ferie og innhøstingshjelp, og er heller ikke tråd med protokollen (bilag 1 i
begjæringen). Det fremgår her at overenskomsten § 3.5 pkt 3.5.3 er endret slik at all godskriving av praksis
også gjelder for ansatte med tidsbegrensede arbeidsforhold. Pkt 3.5.4 som gjaldt tidsbegrensede
arbeidsforhold, og som begrenset opparbeiding av lønnsansiennitet til arbeidstakere som arbeidet utover 8
uker, ble opphevet. Bestemmelsen i pkt 3.5.3 er dermed nå en felles bestemmelse som gjelder alle.
LO foreslo at ordlyden i forskriften § 3 bokstav a) endres lik ordlyden i overenskomsten pkt 3.2.1 slik:

a) Ferie- og innhøstingshjelp

Arbeidstakere under 18 år:
106,15
Over 18 år: nybegynner inntil 12 uker: 126,15
Over 18 år: 12-24 uker (3-6 md.):
131,65
Ved at begrepet "ansatt" tas ut av bestemmelsen vil det ikke være rom for misforståelser om at all
opparbeidet praksis skal medregnes, og ikke bare praksis knyttet til den aktuelle ansettelsen.
I Tariffnemndas utkast til forskrift er dette ikke fulgt opp. LO opprettholder den tekst som ble foreslått
begjæringen.

Til § 3 bokstav d):
I protokoll fra forhandlingene 27. -28.10.20 om revisjon av overenskomsten for jordbruk og gartneri (bilag 1
til begjæringen), er endringen av overenskomsten § 3-3 pkt 3.3.1 beskrevet slik:

3.3.1 Røktere og avløsere i fast turnus
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Tidspunktet for ikrafttredelsen av godtgjørelsen for helgearbeid under dagens bokstav a og b
som i dag gjelder fra lørdag kl.13.00. til søndag kl. 24.00, endres til fra lørdag kl. 00.00 til søndag
kl.24.00, jf. bokstav c. (undertegnedes uthevning)
Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene 2018 – 2020 § 3-3 pkt 3.3.1 lød slik før endring:

3.3.1 Røktere og avløsere i fast turnus – helg og
helligdagstillegg

Det betales et tillegg på 25% pr. arbeidet time
a) mellom kl. 13.00 lørdager og kl. 24.00 søndag
b) mellom kl. 13.00 og kl. 24.00 jul- og nyttårsaften
c) mellom kl. 00.00 og kl. 24.00 på bevegelige
helligdager og 1. og 17. mai.
Det vil fremgå av ordlyden i protokollen ovenfor at også pkt 3.3.1 bokstav b), som gjelder arbeid på jul og
nyttårsaften, er endret slik at tillegg skal beregnes fra lørdag kl 00.00 til søndag kl 24.00.
I Tariffnemndas utkast til forskrift § 3 bokstav d) nr 2) er den tilsvarende bestemmelsen ikke endret slik at
den fremdeles lyder "mellom klokken 13 og 24 jul- og nyttårsaften". Det riktige skal være mellom klokken 00
og 24 også her, hvilket også er omforent mellom partene.
I begjæringen foreslo LO følgende forenklede formuleringer i forskriften § 3 d):
d) Helge-/helligdagstillegg

Røktere/avløsere i fast turnus

Det betales et tillegg på 25 % på
1) lørdager og søndager
2) jul- og nyttårsaften
3) bevegelige helligdager og 1. og 17. mai.
LO opprettholder forslaget. Dette tar opp i seg begge endringene i overenskomsten pkt 3.3.1 bokstav a) og
b) ovenfor, og er lettere å forstå.
Med vennlig hilsen
LO Norge
Håkon Angell
(sign.)
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur.
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