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Til deg som medlem!

Tariffrevisjonen 2018

Vi har vært gjennom en krevende runde med forhandling med arbeidsgiver
om endringer i Verkstedoverenskomsten for Forsvaret. Den tiden da det
bare var vi som fremmet krav er for lengst forbi, og arbeidsgiverne fremmer
gjerne krav som angriper arbeidstakernes rettigheter og vilkår i den hensikt
å forringe dem. Nå foreligger det et resultat som er anbefalt av begge parter.
Du som medlem skal være med på å bestemme om dette forslaget er
godt nok. Vi skal ha uravstemning tirsdag 15. mai, og jeg håper du vil
delta i denne. Desto flere som deltar, desto bedre står resultatet seg!
Fellesforbundets forhandlingsutvalg har enstemmig anbefalt å stemme
JA til forslaget!
Jeg håper du vil sette deg godt inn i resultatet, og deretter bruke din rett
og plikt til å stemme ved uravstemningen!

Stemmeseddel
Over forslag til ny tariffavtale

Verkstedoverenskomsten
for Forsvaret
Jeg sier JA til forslaget:

❏

Jeg sier NEI til forslaget:

❏

Med vennlig hilsen
Tor Schwenke
Sekretær
Overenskomstansvarlig for VO/F
LAYOUT: LO MEDIA • TRYKK: BK GRAFISK, SANDEFJORD

✁

(Sett kun kryss i ei rute. Stemmesedler med mer enn ett kryss blir forkastet!)

Informasjon om resultatene av forhandling på

Verkstedoverenskomsten
for Forsvaret

BRUK DIN RETT OG PLIKT:

stem ved uravstemningen

www.fellesforbundet.no

15. MAI!

Anbefalt forslag for
Verkstedoverenskomsten for Forsvaret
Noen av de viktigste resultatene:
Vi har tradisjon for å følge opp
resultatet fra frontfaget når vi forhandler på Verkstedoverenskomsten
for Forsvaret. Det har vi også gjort
ved årets tariffrevisjon.
Økonomi
Som i frontfaget gis det et generelt
tillegg på kr 1,- med virkning fra
1.april 2018.
For å få ut samme ramme som
i frontfaget er overenskomstens
satser hevet med 3,9 % som for
Industrioverenskomsten, som er
lønnsutviklingen i industrien i
tariffperioden 2016-2018.

Tjenesteoppdrag utenfor
verkstedet
Vi har slått tilbake arbeidsgivers
krav om å redusere bortetillegget
fra 22,5 % til 20 %.

Lærlinger
Lærlinger som ikke består første
gangs fag/svenneprøve, har fått
bedre muligheter til å forlenge læretiden for å gå opp til fornyet prøve.

I tillegg har vi tatt inn en presisering
om at %-tillegget også gjelder for
overtidsarbeid i tillegg til overtidsgodtgjøringen, men at 22,5 % tillegget ikke inngår i beregningsgrunnlaget for overtidsgodtgjøringen.
Dette er ingen endring av vilkårene,
men en presisering av hva som
gjelder.

Overenskomstens virkeområde
Arbeidsgiver var svært opptatt av
å få fjernet bilag 9 etter at vi vant
frem i Arbeidsretten slik at Luftforsvaret ikke kan bemanne F-35
vedlikeholdsorganisasjon med bare
militært personell. Vi greide å slå
det tilbake, men vi sto på terskelen
til budd og mekling før arbeidsgiver
frafalt kravet.

Fleksibel arbeidstid
Statens fleksitidsavtale er endret
slik at den nå har samme ytre
ramme som det vi kunne avtale som
fravik, og denne fraviksmuligheten
er derfor tatt ut fordi den ikke lenger
er relevant

Arbeid med hydrazin, flytende
oksygen og røntgen skal nå gi rett
på risikotillegg.
Uforutsette oppdrag på fartøyer
i rom sjø
Det slås nå fast at dette skal godtgjøres iht. ATF

Risikotillegg

Vil du lese hele forslaget, kan du hente det opp ved å
bruke denne QR-koden
Du kan også gå direkte inn på vår hjemmeside:
www.fellesforbundet.no/lonn/tariff-2018/resultater/
Trenger du ytterligere hjelp kan du ta kontakt med den
tillitsvalgte på din arbeidsplass

