Oslo, 2021. gada 11. aprīlis

LO-NHO pārrunu rezultāti
• Vispārējs algas pielikums 2,25 nok stundā visiem no 1. aprīļa.
• Papildus algas pielikums 1,- nok stundā visām jomām, kam ir tarifa
vienošanās, bet kas saņem zem 90 procentiem no vidējās industrijas
strādnieka algas. (Vidējā industrijas strādnieka alga ir 506 630 nok
gadā. 90 procenti sastāda 455 967 nok.)
• Zemi atalgoto pielikums nāks par labu sevišķi sievietēm. Gandrīz
puse no tiem, kas saņems zemi atalgoto pielikumu, ir sievietes,
bet sievietes, uz kurām attiecas šīs tarifa pārrunas, sastāda
mazliet vairāk par 20 procentiem.
Pārrunu rezultātu vienbalsīgi atbalsta pārrunu
padome. LO pārstāvniecībai 2021. gada 6. maijā būs
jāizsaka savs viedoklis par pārrunu rezultātu.

Klāt pievienots saraksts ar tarifa vienošanos, kam domāts
zemi atalgoto pielikums. Vairāk informācijas www.lo.no
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Tarifs 2021

Tarifa vienības, kas saņems zemi atalgoto pielikumu:
10
14
55
56
57
70
79
105
133
293
296
301
329
333
370
370
377
390
415
457
477
487
521
525

Apkopēju vienošanās
Apsargu vienošanās
Grāmatu iesējēji
Tipogrāfijas un grafikas uzņēmumi
Gofrētas papes, kartonāžas fabrikas u.c.
Veikalu vienošanās - HK
Valsts līgums - Viesnīcas un restorāni
Mazgātavas un tīrītavas
Maiznieku un konditorejas vienošanās
Naftas sauszemes uzņēmumu apgādnieku vienošanās
Industrijas vienošanās LO-TEKO
Autostāvvietu uzņēmumi
Stikla un keramikas industrija
Slēpošanas trases
Autonomu vienošanās
Dabas saimnieciskās izmantošanas vienošanās
Transportu uzņēmumi Norvēģijā
Servisa un apsaimniekošanas vienošanās
Brīvā laika un aktivitāšu līgumi
Avīžu izplatītāju līgums
Vides uzņēmumi Norvēģijā
AMB [darba tirgus uzņēmumi] vienošanās
Dzīvnieku kopēji un klīniku asistenti
Zemkopība un dārzniecība

Piedevām minētajām jomām ar tarifa vienošanos, tiks piešķirts tāds pats
pielikums atsevišķiem uzņēmumiem, kam ir sava vienošanās, kā to var lasīt
atsevišķā pušu protokolā.
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