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www.fellesforbundet.no

BRUK DIN RETT OG PLIKT: 
stem ved uravstemningen 

24. SEPTEMBER!

Informasjon om resultatene av mekling på

Industrioverenskomsten

2020
Tariffoppgjøret

Alle år og lønnsoppgjør er ulike, men 2020 skiller seg virkelig ut. Et virus 
fikk dramatiske følger for hele samfunnet. Vi måtte utsette forhandlingene 
til etter sommeren. 

Det var tøffe forhandlinger og mekling. Arbeidsgiverne møtte med et  
vedtak om null i sentrale lønnstillegg, null i lokale tillegg og ingen endringer  
i tariffavtalene. Vi kunne ikke akseptere det. Vi er ansvarlige, men ikke naive. 

Nå foreligger et resultat. Vi mener det både trygger økonomien, skaper og sikrer jobber. Litt mer  
i lønn til alle, mest til de som tjener minst. De viktigste resultatene kan du se på de neste sidene. 

Nå skal du som er medlem være med på å bestemme om dette forslaget er godt nok.  
Vi skal ha uravstemning torsdag 24. september, og jeg håper du vil delta i denne. Fellesforbundets 
forhandlingsutvalg har enstemmig anbefalt å stemme JA til forslaget! 

Jeg håper du vil sette deg inn i resultatene, og bruke din stemmerett!

Med vennlig hilsen
Jørn Eggum
Forhandlingsleder

Bruk stemmeretten! 



Noen av de viktigste punktene:

Økonomi
Med virkning fra 1. april gis det et 
generelt tillegg til alle på kr 0,50 pr. 
time.

Tekodelen gis et ekstra tillegg på  
kr 1,50 pr. time med virkning fra  
1. april.

Ansiennitetstillegget i Tekodelen 
heves med kr 3,44 etter 10 år.

Overenskomstens satser heves med 
6,3 % med unntak for de satsene 
som har egne reguleringsbestem-
melser eller -praksis.

Minstelønnssatsene heves med 
mellom kr 7,50 og kr 8,50 fra 2019 
til 2020.

Offshore
Etter flere år med stadig mer støy og 
uro blant de av medlemmene våre 
som arbeider offshore, har vi ende-
lig fått hull på byllen. Det er etablert 
en bindende partsfortolkning som 
har som formål å gi arbeidstakerne 
mer forutsigbarhet for arbeids- og 
fritid. Dette innebærer at det sam-
tidig settes klare begrensninger på 
arbeidsgivernes frihet til å skalte og 
valte med offshorearbeiderne helt 
gratis;
l De kan maksimalt pålegge 

arbeidstakerne ekstraturer i 
friperioder tilsvarende 150 
timer – alt over dette skal betales 
fortløpende med overtidstillegg

l De kan maksimalt la arbeids-
takerne sitte hjemme uten arbeid 
og generere minustid i 75 timer 
før timene skal anses som 
arbeidet tid, betales med indivi-
duell timefortjeneste og kan ikke 
kreves innarbeidet

l Sykefravær skal anses som 
arbeidet tid og inngå i årsverket 
så fremt det ikke oppstår etter at 
årsverket allerede er fylt opp

Anbefalt forslag for Industrioverenskomsten



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: 
https://www.fellesforbundet.no/lonn-og-tariff/
tariffoppgjoret-2020/overenskomster-tariff2020/

Trenger du ytterligere hjelp kan du ta kontakt med 
den tillitsvalgte på din arbeidsplass

Nexans
Nexansdelen utgår og bedriftene 
blir bundet av VO-delen fra 1. 
januar 2021.

Forskuttering av sykepenger
Sykepenger skal forskutteres for 
alle i bedrifter hvor det gjøres for 
noen grupper.

Øvrig
Det åpnes for flere yrkesgrupper til 
Industrioverenskomsten.

Det gjøres omfattende flyttinger av 
tekst fra særdelene til fellesdelen 
som også omredigeres.

Arbeidsgivers krav om utvidede 
rammer for normalarbeidsdagen er 
slått tilbake.

Nødvendig utvidelse av permitte-
ringsregelverket.

50 millioner fra regjeringen til 
 etterutdanning i Industrifagskolen.

Det skal foreligge en avtale med 
tillitsvalgt, før innføring av en slik 
etterutdanning kan skje i bedriften.

Forslaget har en ramme  
på 1,7 %.



Tariffrevisjonen 2020

Stemmeseddel
over Riksmeklerens forslag til ny tariffavtale  

Jeg sier JA til forslaget:   ❏

Jeg sier NEI til forslaget: ❏

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