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   Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2020  

      for  

     Flyoverenskomsten   

 

1. Lønnstillegg 
Det fremmes krav om generelt tillegg. 
 
Fellesforbundet vil konkretisere kravene i løpet av forhandlingene.  
 
2. Minstelønn  
Det fremmes krav om økning av minstelønnssatsene. 
 
Fellesforbundet vil konkretisere kravene i løpet av forhandlingene.  
 
3. Justering av satsene i overenskomsten 
Det fremmes krav om at satsene i overenskomsten økes. 
 
4. Tjenestepensjon 
Det fremmes krav om nytt punkt i kapittel IX – Spesielle bestemmelser 
 
Tjenestepensjon:  
For lønn fra 0 til 7 ganger grunnbeløpet skal det betales inn minimum 5 prosent innskudd til den 
innskuddsbaserte tjenestepensjonen gjeldende i selskapet.   
 
For lønn ut over 7 ganger grunnbeløpet skal det betales inn minimum 8 prosent innskudd til den 
innskuddsbaserte tjenestepensjonen gjeldende i selskapet.  
 
5. Skifttillegg 
Det fremmes krav om at innslagspunktet for skifttillegg legges en time tidligere enn i dag.  
 

• For skifttillegg for nattarbeid på hverdager og lørdager endres innslagstidspunktet fra kl. 
22.00 til kl. 21.00.  

 
• For skifttillegg for nattarbeid på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften endres 

innslagstidspunktet fra kl. 14.00 til kl. 13.00. 
 
6. Overtidsarbeid for deltidsansatte 
Det fremmes krav om ny tekst i andre avsnitt i § 3.2.2:  
 
Ny tekst § 3.2.2 andre avsnitt:  
For deltidsansatte beregnes overtid på følgende måte: 
 
a. Overtidsbetaling vil ikke komme til anvendelse med mindre arbeidstakeren arbeider mer en 35,5 
pr. uke, eventuelt ut over 9 timer pr. dag.  
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b. Ved faste skift med varighet utover 9 timer, kommer overtidsbetaling til anvendelse for arbeidede 
timer som faller utenfor skiftet. 
 
c. Arbeidede timer som faller utenfor avdelingens ordinære åpningstid, godtgjøres med 
overtidsbetaling.  
 
For deltidsansatte med arbeidstid over 35,5 timer i noen enkelt uke, men gjennomsnittlig under 35,5 
timer pr. uke, i skiftplanperioden.  
 
a. For å fastsette mertiden i hver enkelt uke før eventuell overtidsbetaling kommer til anvendelse, 
fordeles normalarbeidstimene som overstiger 35,5 timer per uke på en eller flere uker med 
normalarbeidstid på under 35,5 timer i skiftplanperioden. 
 
Fordelingen og plasseringen av overnevnte timer skal på forhånd være avtalt. Se eksempel 1. og 2.  
 
b. Overtidsbetaling kommer til anvendelse ved arbeid:  
 

• Ut over 9 timer per dag, når normalarbeidstiden den aktuelle dag er 9 timer eller mindre.  
• Ut over det aktuelle skift, når skiftets varighet er lengre enn 9 timer. Som faller utenfor 

avdelingens ordinære åpningstid.  
• Ut over ukens arbeidstimer, når de fastlagte timer den aktuelle uke er 35,5 timer eller 

høyere.  
• Ut over disponibel mertid pr. uke. 

 
Eksempler følger av protokollen 
 
7. Likelønn  
Endring av årstall i § 1.6.3 strekpunkt 3 fra 2014 til 2022. 
 
Videreføres fra 2014 til 2022. 
 
8. Sykepenger 
Det fremmes krav om full lønn under sykdom 
 
9. Opplæringsansvar 
Det fremmes krav om nytt punkt i Flyoverenskomsten § 2.3.4.4 
 
§ 2.3.4.4 Tillegg for opplæringsansvar 
Opplæringsansvar som «on the job trainer», lærlingeveildere og andre opplæringsansvarlige 
godtgjøres med et tillegg på 5 % av beregningsgrunnlaget. 
 
 
10. Fri på bevegelige hellig og høytidsdager 
Det fremmes krav om nytt punkt § 3.4.6 i Flyoverenskomsten om fri med lønn på hellig og 
høytidsdager for skiftarbeidere.  
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§ 3.4.6 Fri på bevegelige hellig og høytidsdager 
Skiftgående arbeidstakere har rett til fri med lønn på bevegelige helligdager og høytidsdager i de 
tilfeller det er redusert produksjon eller bedriften holder stengt. 
 
11. Alderskrav og årssverkskrav for spesialarbeider 
Det fremmes krav om at alders- og årsverkskravet § 1.4 slettes 
 
§ 1.4 Spesialarbeidere 
Vilkår for å bli anerkjent som spesialarbeider er at arbeidstakeren 
har fylt 21 år, og kan utføre arbeid som krever spesiell opplæring 
og innsikt innenfor sitt arbeidsfelt, men som likevel ikke er 
vidtfavnende nok til å kalles et fag, selv om vanskelighetsgraden 
kan være like høy som ved fagarbeid. Dessuten må arbeidstakeren ha to årsverk års praksis, 
gjeldende fra tiltredelse i tariffområdet, samt ha tilegnet seg avtalt kompetanse. 
 
12. Beregning av transporttid fra hjemsted 
Det fremmes krav om forlenget transporttid i Flyoverenskomsten § 7.4.2 
 
§ 7.4.2 
Transporttiden regnes fra en time to timer før ruteavgang fra hjemstedet/ bestemmelsesstedet til 1 
time etter ankomsten til bestemmelsesstedet/hjemstedet. 
 
13. Utvidelse av fortrinnsretten i forbindelse med oppsigelse grunnet koronapandemien. 
 
Til protokollen 
Fortrinnsretten jf. arbeidsmiljøloven§ 14-2 utvides til 36 måneder.  
 
14. Avtaleperiodens lengde 
Denne overenskomst trer i kraft per 1. april 2020 og gjelder til og med 31. mars 2022 og videre 1 – 
ett – år om gangen dersom den ikke av en av partene blir sagt opp skriftlig med 2 – to – måneders 
varsel. 
 
15. Reguleringsbestemmelse for 2. avtaleår 
Før utløpet av 1. avtaleår skal det opptas forhandlinger mellom NHO og LO eller det organ LO 
bemyndiger om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. Partene er enige om at forhandlingene 
skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjonen 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 (dog ikke til utløp før 1. april 2021). 

16. Øvrig 

Fellesforbundet tar forbehold om å endre eller komme med nye krav i løpet av forhandlingene. 

       

      * * * 


