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Forbundets avdelinger 

 

Tariffrevisjon 2020 - Uravstemning 24.september - Industrioverenskomsten, Fellesoverenskomsten 

for byggfag og Overenskomsten for byggeindustrien 

 

Uravstemningen for industrioverenskomsten, fellesoverenskomsten for byggfag og overenskomsten for 

byggeindustrien er fastlagt til torsdag 24. september 2020. 

 

1. Generelt om uravstemningen 

Det vises til bestemmelsene i Hovedavtalen og våre vedtekter, samt brosjyren «Veiledning for 

avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør». 

 

2. Hvem som kan delta i uravstemningen 

Alle medlemmer knyttet til bedrifter som tariffavtalen gjelder har stemmerett.  

 

3. Stemmehefter  

Stemmehefter sendes direkte fra trykkeriet og til den enkelte avdeling. Antallet vil være i tråd med 

antall medlemmer som er knyttet til overenskomsten 

 

Avdelingen skal uten ugrunnet opphold hente dette materiellet på utleveringsstedet eller være 

bemannet på kontoret for å motta forsendelsen. 

 

Avdelingen har ansvaret for at stemmeheftet og tilstrekkelig informasjon om praktisk 

gjennomføring av uravstemningen, er sendt ut til den enkelte klubb i god tid før fristen. 

 

4. Retningslinjer for uravstemningen 

a) Avstemningen ledes av avdelingens styre, som skal påse at det blir lagt til rette for bedriftsvis 

avstemning og etablering av et avdelingsvalgt stemmestyre, jfr. Pkt 6. 

 

b) Uravstemningen skal skje på bedriftene som er omfattet av tarifforslaget. 

 

c) De bedriftsvise stemmeresultater innrapporteres til avdelingen umidelbart. 

 

d) Avdelingen skal rapportere det samlende stemmeresutatet inn til forbundet. 

 

e) Stemmesedler, medlemslister og stemmeprotokoll oppbevares for eventuell kontroll inntil 

nærmere melding er gitt fra forbundet om makulering. 

 

f) Endringer/overstrykninger o.l. på stemmesedlene skal medføre at stemmesedlene forkastes. 

 

 

 

 

5. Retningslinjer ved uravstemningen for medlemmer som har reiseoppdrag 

Avdelingen må i samarbeid med klubbene sørge for at offshorearbeidere og de som er på reiseoppdrag 

får tilsendt stemmemateriell. Avstemningen på installasjonene/vedkommende arbeidssted for 
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reiseoppdraget skal foretas samme dag og til samme klokkeslett som for de øvrige medlemmer som er 

omfattet av overenskomsten. 

 

a) For de som er på reiseoppdrag/medlemmer i offshorevirksomheten er det Fellesforbundets 

tillitsvalgte på den enkelte installasjon/arbeidssted som utgjør stemmestyre. Denne avstemningen 

foregår ved at stemmeseddelen legges i nøytral konvolutt, som så legges i konvolutt på ført 

medlemmets navn og hvilken bedriftsklubb medlemmet tilhører. 

 

b) Ved opptelling fordeles disse stemmene på den enkelte bedriftsklubb. Så snart opptelling er 

foretatt skal det gis telefonisk beskjed til de klubber som har medlemmer som har avgitt stemme. 

Deretter skal stemmesedler og avkryssede lister sendes bedriftsklubben. 

 

c) For offshorearbeidere som er på land i friperioden skal avstemningen legges til rette som for 

reisemontører, dvs. at stemmemateriale besørges av klubben til de enkelte medlemmenes 

privatadresser. Hvis ikke, må medlemmene selv sørge for å få avgitt stemme ved avstemningen i 

bedriftsklubben. 

 

For avdeling 5 og 25 på industrioverenskomstene vil det bli gjennomført en elektronisk uravstemning 

på bedrifter som avdelingen selv har valgt ut. Disse MÅ holdes helt utenfor den ordinære 

uravstemningen. Avdelingene vil få egne retningslinjer og fremdriftsplan for gjennomføring av den 

elektronisk uravstemning. 

 

6. Stemmestyrer 

a) Ved den bedriftsvise avstemningen utgjør klubbstyret stemmestyre. 

 

b) Avdelingen har ansvar for å etablere stemmestyre for å motta avstemningsresultatet fra de enkelte 

klubber innenfor avdelingens område, og som tarifforslaget gjelder for. 

 

7. Innrapportering av stemmeresultat 

Det vises til vedlagt stemmeprotokoll som skal benyttes av bedriftsklubbens stemmestyre. Denne må 

sendes ut sammen med stemmemateriellet til bedriftsklubbene. En uke før uravstemningsfristen  

24. september vil Medlems- og økonomiavdelingen sende ut nærmere informasjon om hvordan 

innrapportering skal foregå, tidspunkter for rapportering og telefonnummer. Avstemningsresultatet 

skal både ringes inn på telefon og sendes på e-post fra stemmestyrene i avdelingene. 

 

8. Offentliggjøring 

Det enkelte stemmestyre er pålagt taushetsplikt om avstemningsresultatet,  

jfr. Hovedavtalen § 3-4 pkt. 1. Avstemningsresultatet offentliggjøres kun av forbundet sentralt når det 

er fattet vedtak om det. 

 

Med vennlig hilsen 

Fellesforbundet 

 

Knut Øygard Bjørn Skogstad 

(sign.)             (sign.) 

 

Dette brevet er elektronisk godkjent i Fellesforbundet og har derfor ingen signatur. 

 

Vedlegg: Stemmeprotokoller for klubber 


