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BRUK DIN RETT OG PLIKT: 
stem ved uravstemningen 

15. OKTOBER!

Informasjon om resultatene

LKAB-overenskomsten

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. I frontfaget var det 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.

I oppgjøret på LKAB overenskomsten bygger vi på frontfaget. 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 15. oktober 2020, 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
Terje Samuelsen 
Forbundssekretær

Bruk stemmeretten!



Økonomi
Med virkning fra 1. april gis det 
en økning på grunnlønn på 4 % 
inklusive det generelle tillegget på 
kr 0,50.

Fra 1. april gis det også en regu
lering på kr 0,50 som gjelder etter
slepet fra 2019 oppgjøret.

Ny sats for matpenger er satt til  
kr 90,–.

Dersom andre foreninger/for
bund innenfor LKAB Norge AS7 
LKAB Malmtrafikk AS skulle 
oppnå bedre forhandlingsresul
tater enn FF ved årets tariff
oppgjør, skal disse også gjøres 
gjeldene for FF.

Andre forhold
Overenskomstens ordlyd justeres  
i tråd med enighet som er avtalt  
i 2017 og 2018.

Partene nedsetter et utvalg som 
gjennomgår overenskomsten med 
det formål og innarbeide gjeldene 
særavtaler som partene er enige 
om skal gjelde konstant, samt 
foreta en redaksjonell opprydding 
i avtaleteksten.  Dette arbeidet 
skal være avsluttet innen 1. august 
2021.

Lønnsforhøyelsene gjøres i år 
også gjeldende for arbeidstakere 
som har sluttet før vedtakelsen. 
Det foretas i år omregning av 
overtidstillegg, skifttillegg m.v.  
for perioden frem til vedtakelsen.

Anbefalt forslag for LKAB-overenskomsten



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

Likestilling
Felleforbundet og NHO Logistikk 
og Transport er enige om å arbeide 
aktivt og målrettet for likestilling og 
for å hindre diskriminering.  Partene 
vil intensivere informasjonsarbeidet 
og opplæringstilbudet til medlems
bedriftene i tariffperioden 2020–
2022.

Det vises også til protokoll mellom 
LO og NHO inngått etter henven
delse fra Felleforbundet og Norsk 
Industri.  I protokollen er det enighet 
om å ta opp til behandling "Aktivi
tetsprogram om likestilling mellom 
kvinner og menn i arbeidslivet".

Fellesforbundet og NHO Logistikk 
og Transport minner partene lokalt 
på viktigheten av at de gjennom 
aktivt partssamarbeid tar i bruk den 
nye likestillings og diskriminerings
loven.

Forhandlingutvalget stiller seg 
enstemig bak forslaget.



Tariffrevisjonen 2020

Stemmeseddel
Over 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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LKAB-overenskomsten


