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Deres dato

Vår saksbehandler
Joakim Gebhardt, tlf. 916 85 601

Vår referanse
19/3727-6/FF - 302 JOEM
Deres referanse

Til avdelinger, klubber (via avdelinger) og enkeltstående bedrifter som har Overenskomst for asfaltarbeid
og veivedlikehold som tariffavtale

Tariffoppgjøret 2020 - Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold
Ved uravstemningen den 22. oktober 2020 ble anbefalt forslag for Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold
vedtatt.
Økonomi
Følgende gjelder fra 1. april 2020:
Det gis et generelt tillegg på kr 0,50 til alle som er omfattet av
Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold.
Følgende satser gjelder fra 1. oktober 2020:
§ 2-1 Lønnsbestemmelser:
1. Øvede arbeidstakere

Satsen økes til kr. 207,52

2. Arbeidstakere med yrkeserfaring

Satsen økes til kr. 200,24

3. Arbeidstakere over 18 år uten yrkeserfaring

Satsen økes til kr. 194,00

6. Fagarbeidere

Satsen økes til kr. 16,00

8. Bastillegg

Satsene økes til kr. 14,00 og 17,00

9. Smusstillegg

Satsen økes til kr. 19,80

10. Tillegg for arbeid i tunnel og lukkede rom

Satsen økes til kr. 19,80

13. Matpenger
Utover 5 timer

Satsen økes til kr 90,00
Satsen økes til kr 90,00

Kapittel 6 – Reise- og oppholdsbestemmelser
B
Når nattopphold ikke er nødvendig
§ 6-7 Betalingsbestemmelser
Satsen økes til kr. 100,00 pr. time
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Satsen i bilag 7 – B-ordningen gjelder fra 1. mai 2020.
Bilag 7, Godtgjørelse for helligdager og 1. og 17. mai. B-ordning for asfaltfirmaer
Arbeidsgiver avsetter fra 1.mai 2020 til 30.april 2021 et beløp for hver arbeidet time på
kr. 11,28
pr. arbeidet time for voksne arbeidstakere.
Smusstillegg
Det er en utvidelse av omfang for smusstillegg.
Sykepenger
Partene vil anbefale de lokale parter å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger der dette ikke gjøres.
Bedriftene har ikke adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger
Helligdagsgodtgjørelse
De lokale parter gis mulighet til å forhandle om bruk av A eller B-ordningen som avtalt mellom
hovedorganisasjonene. Oppnås ikke enighet gjelder B-ordningen.
Brakke/letthus for bruk ved arbeid på vei.
Det skal være separate dame- og herregarderobe og toalett med egen inngang. På rigg med mindre enheter
for inntil 10 personer kan det avtales med bedriftstillitsvalgte at kjønnsdelte garderober og toalett sløyfes, når dette
likevel ikke vil bli benyttet. Bestemmelsen gjelder for nye prosjekter fra 1. juli 2021
Utvalgsarbeid
Partene er enige om å sette ned et utvalg for å gjennomgå bestemmelser om arbeidstid, både i kapittel 5 og i bilag
12.

Med vennlig hilsen
Fellesforbundet
Stig Lundsbakken
(sign.)

Joakim Gebhardt
(sign.)

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

