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Vedr. begjæring om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- 
og gartnerinæringene 

            
Vi viser til høringsbrev fra Tariffnemnda om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og 
gartnerinæringene.  
 
Norske Landbrukstenester mener at det er fortsatt er behov for delvis allmenngjøring av 
Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene. 
 
Vi har følgende innspill til forslag til allmenngjort tariffavtale; 
 
Ansiennitet 
Partene ble i årets forhandlinger enige om ny ordlyd i overenskomsten gjeldende Ferie- og 
innhøstingshjelp. Vi mener at denne ordlyden, sammen med endringer som er gjort i § 3.5.3 gjør 
det enklere å tolke ansiennitet ut fra teksten i allmenngjort tariffavtale. Dette vil også bidra til å løse 
problemstillinger som Arbeidstilsynet reiser i sitt innspill. 

Forslag til ny tekst i § 3 bokstav a.  

a. Ferie- og innhøstingshjelp 

Arbeidstakere under 18 år:        114,40 

Arbeidstakere over 18 år avlønnes trinnvis ut fra opparbeidet ansiennitet. All relevant og 
dokumentert praksis innenfor gartneri, hagebruk og landbruk skal medregnes i beregningen av 
lønnsansiennitet. Likeverdig og/eller annen praksis eller utdanning som har betydning for 
stillingen godskrives etter avtale og tas med ved beregning av lønnsansiennitet ved 
ansettelsen. 

Nybegynnere frem til og med 12 ukers ansiennitet:    134,40 

Deretter ved arbeid utover 12 uker – 24 ukers/6 mnd. ansiennitet:  139,90 

Ved opparbeidet ansiennitet utover 6 mnd. går arbeidstakeren over på lønn som ufaglært fast 
ansatt jamfør § 3 b. 

 

Arbeidstakere under 16 år eller over 70 år 
Overenskomsten for jordbruk- og gartneri regulerer i pkt. 3.2.3 nærmere hvem lønnssatsene i 
overenskomsten ikke skal omfatte. Her er det nedfelt at overenskomstens lønnssatser ikke gjelder 
for arbeidstakere under 16 år eller over 70 år. 

Når forskriften har til formål å allmenngjøre deler av lønnsbestemmelsene i overenskomsten, må 
også forskriften regulere hvilke arbeidstakere som faller utenfor de allmenngjorte satsene. Det 
foreslås at tilsvarende bestemmelse som i overenskomsten reguleres inn i 
allmenngjøringforskriften. 
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Forslag til nytt avsnitt i allmenngjort tariffavtale; 

Arbeidstakere under 16 år eller over 70 år 
Overenskomstens lønnssatser gjelder ikke arbeidstakere under 16 år eller over 70 år. For disse 
arbeidstakere avtales lønnen mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og den tillitsvalgte. Der det ikke er 
tillitsvalgte kan lønnen avtales mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker. 

 

 
Med hilsen 
Norske Landbrukstenester 
 
 
Frode Alfarnes 
Daglig leder 


