
PROTOKOLT

Ar 2022 den 1-0. og 11. mai ble det avholdt
forhandlingsmøter mellom lndustri Energi og Norsk lndustri
vedrørende tariffrevisjonen 2022 for overenskomst nr. 109

for farmasøytiske bed rifter.

For lndustri Energi:
Barbro Tverfjell Auestad, Charlotte Dyrkorn, lselin F. Olsen, Tone G. Thon, Jan Øyvind Åvik, Kristine

Sillerud, Jørn-Henning lsaksen, Anita Nystad, Petter Sørensen, Espen Lia Gregoriussen, Siw-Hege

Christiansen, Villemo Marie Svendsen, Jan Godfrey

For Norsk lndustri:
Linn Catrine Sjølund, Anita Standal, Elin RØneid Myhre, Marit Ulfsby Rensmoen, Ann Cathrin Steen

Sundby, Terje Spilling, Monica Driveklepp de Flon, Vegard Heggem, Terje Hovet, Nora KØber Garvoll

Etter forhandlinger er partene enige om følgende

1. Økonomi

Det gis et generelt tillegg på kr. 4 fra t. mai 2022

Minstelønn pkt.3.1.1:
Ny sats kr. 185.

Ny sats inkluderer det generelle tillegget

Fagtillegg pkt. 3.1.4:
Ny sats kr. 15.

Heving av skifttillegg:
Pkt. 5.L Ettermiddagsskifttillegg: ny sats kr.20,45.
Pkt. 5.1 Nattskifttillegg: ny sats kr. 34,93.
Pkt. 5.2 Ordinært sØndagsskift: ny sats kr. 80,53.
Pkt. 5.3 Skiftarbeid ifm. hellig- og høytidsdager: ny sats kr. I57,72.

Pkt. 6.9 Midlertidig forskiøvet arbeidstid og overgang til annen arbeidstidsordning. Nye satser:

Når forhold i bedriften nØdvendiggjør midlertidig forskjøvet arbeidstid eller overgang til annen

arbeidstidsordning, utbetales engangskompensasjon på kr.*Se 1300,- i tillegg til de satser som for

øvrig er bestemt. Hvis varsel om endring i arbeidstid som ovenfor nevnt gis med minst 14 dagers

varsel, betales en engangskompensasjon på kr. gE 600.,- i tillegg til de satser som for øvrig er

bestemt.



2. Qvrige endringer

Pkt.2.4 Omkledning
Ny merknad:
Sentrale parter opnfordrer lokole porter til å avholde drøftelser om hvorvidt tid til omklednino ifm.
orbeidsaivers krov til renromsprosedvrer skal reqnes som arbeidstid.

Pkt. 3.4 Arbeidsklær
Bedriften utleverer nødvendige kjeledresser, frakker, forklær, hetter, håndklær, vernesko og
gummistØvler etter behov. TØyet er bedriftens eiendom. Ved behov skaffer orbeidsaiver til veie
tilposset ordinært orbeidstØv til kvinner oa menn der unisex-modell ikke er tilfredsstillende. Det er en
forutsetnina at arbeidstøvet tilfredsstiller nødvendiqe HMS-krov. oq at dette er proktisk muliq oa
økonomisk forsvorlio.

Bedriften bekoster vask og reparasjoner av ovennevnte arbeidstøy og håndklær

Ny pkt. 3.5 Vernebriller
Der hvor arbeidstoker utfører arbeid hvor arbeidet krever vernebriller^ skol bedriften tilbv vernebriller
med stvrke til arbeidstakere som hor et dokumentert behov for dette oq hvor vernebriller som
benvttes utenpå ordinære briller ikke air hensiktsmessia vern. Nærmere retninoslinier for ordninaens
proktiserina. f.eks. utaiftsdeknina. orbeidets variohet mv.. utorbeides på den enkelte bedrift.

Pkt. 5.3 Skiftarbeid iforbindelse med hellig- og høytidsdager
Ny merknad:
For skiftorbeidere som qrbeider på helliqdaa som faller på en ordinær ukedoo. eller som mister skift
på daaer før helliadoaer. vises det til bilaq 9.

Pkt.5.5 Matpenger
Matpengene Økes til kr. 96,-

$ 8 Gravide arbeidstakere og omsorgspermisjon
Nytt siste avsnitt:
Nvansotte skol informeres om forhold i orbeidsmiliøet som kon være skodelio ved qraviditet oo
ammina, oa om retten til overførinq til onnet orbeid hvis det er nødvendiq.

Ny S S b) tikestilling og ikke-diskriminering
Portene skaloiennom somorbeid. informasion oq drøftelse fremme likestillino oo hindre
diskriminerinq på arunn av kiønn. oraviditet. permision ved fødsel oq adopsion. omsorosoppoaver.
etnisitet. relioion. livssvn. funksionsnedsettelse. seksuell orienterina, kiønnsidentitet oa kiønnsuttrvkk.
eller en kombinasion av qrunnloqene. Portene skol videre søke å hindre trokasserinq. seksuell
trokosserinq oo kiØnnsbasert vold. Arbeidsoiver har ansvar for bedriftens lovpålaote
likestillinqsorbeid. men beqqe parter har ansvar for å ta initiativ i likestillinosspørsmå\. Der det ikke
innoås lokol ovtole. skol likestillinasarbeidet oå inn i det etablerte svstemet for somarbeid.
informasion oa drøftelser i bedriften. Det vises til biloo 75 oq Hovedavtalens tilleqosavtaler lt -
Rammeavtale om å fremme likestillina oo hindre diskriminerina i orbeidslivet.



Regu leringsbestemmels er lor 2. avtaleår:
Før utløpet av 1. avtaleår skal det opptas forhandlinger mellom NHO og LO eller det organ LO

bemyndiger om eventuelle l6nnsreguleringer for 2. avtaleår. Partene er enige om at forhandlingene
skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2.

avtaleår samt pris- og lønnsutviklingen i 1. avtaleår.

Endringene i tariffavtalene for 2. avtaleår tas stilling til i LOs representantskap eller det organ LO

bemyndiger og NHOs representantskap. Hvis partene ikke blir enige, kan den organisasjon som har
fremsatt krav innen 14 - fjorten - dager etter forhandlingenes avslutning, si opp de enkelte
tariffavtaler med 14 - fjorten - dagers varsel (doe ikke til utløp før 30. april 2023).

I krafttredelsesbestemmelser
Det generelle tillegget gis med virkning fra L. mai 2022, men utbetales ikke før oppgjøret er
vedtatt. @vrige endringer i overenskomsten gjelder fra vedtakelsesdato.

Lønnsforhøyelsene BjØres ikke gjeldende for arbeidstakere som er sluttet i bedriften før vedtakelsen.
Det foretas ikke omregning og etterbetaling av skifttillegg, overtidstillegg mv for arbeid utfØrtfØr
vedtakelsen.

Protokolltilførsler:

Partene ber om å bli holdt orientert om utvalgsarbeid vedrørende vertikalisering mellom
Norsk lndustri og lndustri Energi på avtale nr. 101 Elektrokjemisk overenskomst.

Partene skal holde seg orientert om utvalgsarbeidet vedrørende bilag om korte
velferdspermisjoner mellom Fellesforbundet og Norsk lndustri.

Det nedsettes et utvalg i tariffperioden2022-2024 med representanter fra hver av

tariffpartene for å se på forståelsen av overenskomsten 55 5 og 6.

*t<*

oppgjøret ble vedtatt tI. mai2022.

Oslo, 1L. mai 2022.

Norsk lndustri lndustri Energi

(-

C^ri
Linn Catrine Sjølund Tverfjell Auestad




