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Vedr. begjæring om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for jordbruksog gartnerinæringen
-Vi viser til høringsbrev fra Tariffnemnda om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og
gartnerinæringen.
Norske Landbrukstenester mener at det er fortsatt er behov for delvis allmenngjøring av
Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringen.
Vi har følgende innspill til de endringer som er foreslått i høringsbrev;
Lønnssatser
Oppdaterte lønnssatser i allmenngjøringen er etter vedtatt lønnstabell fra tariffoppgjøret, og vi har
ingen merknader til dette.
Ansiennitet
LO viser til at det under § 3 bokstav a) ikke er samsvar i ordlyden til ansiennitet mellom
allmenngjort tariffavtale og overenskomsten sin § 3.2.1. I tillegg så ønsker LO å legge inn følgende
ordlyd fra § 3.5.3 «All relevant praksis innenfor gartneri, hagebruk og landbruk skal medregnes i
beregningen av lønnsansiennitet.» under § 3 bokstav a), under henvisning til at dette er en
fellesbestemmelse som gjelder alle.
Overenskomsten har i dag følgende ordlyd når det gjelder ansiennitet under § 3.2.1 som gjelder
Ferie- og innhøstingshjelp;
•
•
•

Ferie- og innhøstingshjelp opparbeider personlig lønnsansiennitet.
Ansettelse av ferie- innhøstingshjelp på begynnersats begrenses til arbeid av inntil 12
ukers varighet pr. kalenderår.
Ved opparbeidet ansiennitet utover ovennevnte (6 mnd.) går arbeidstakeren over på
tariffens begynnerlønn for fast ansatte over 18 år.

Dersom bestemmelser om ansiennitet blir allmenngjort mener vi at det er viktig at ordlyden i
overenskomsten under § 3.2.1 blir tatt med i sin helhet. § 3.5.3 fra overenskomsten bør også i så
tilfelle allmenngjøres i sin helhet som et eget punkt.
Vi mener ansiennitetsbestemmelser ikke bør allmenngjøres inntil avtalepartene i samarbeid har
avklart forståelsen av dagens ansiennitetsbestemmelser i overenskomsten.

Tillegg for røktere og avløsere i fast turnus
Vi har ingen merknader til at oppdatert ordlyd i overenskomsten blir tatt med inn i allmenngjort
tariffavtale. Vi vil bemerke at i redigert utkast til forskrift så er det ikke tatt med endringer i forhold til
§ 3 bokstav d) punkt 2). Her blir vel korrekt ordlyd;
2) mellom klokken 00 og 24 jul- og nyttårsaften.
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