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BRUK DIN RETT OG PLIKT: 
stem ved uravstemningen 

17. DESEMBER!

Informasjon om resultatene

Miljøbedrifter i Norge
NHO

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 Overenskomst for Miljøvirksomheter har det vært forhandlinger og 
mekling. Arbeidsgiverne møtte til forhandlinger med 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, trygger den enkeltes ansettelsesforhold, og mest til de som tjener minst.

I oppgjøret på Overenskomst for Miljøvirksomheter i Norge 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 17. desember 2020, og jeg håper du vil delta i denne. Felles
forbundets 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
Ole Einar Adamsrød
Forhandlingsleder

Bruk stemmeretten!



Fellesforbundet og Norsk Industri 
har i mekling 27.–28. november 
2020 kommet frem til enighet i 
årets tariffoppgjør.

Kort oppsummert er resultatet 
følgende:

Fra 1. april 2020 
Et generelt tillegg på kr 0,50 pr. 
time til alle.

Fra 1. desember 2020
Justeringstillegg på kr 1‚– pr. time 
til alle.
Del III § 2.2 minstelønna økes til 
kr 28 688,– pr. mnd. (176,– pr. t.) 

Fra 1. mars 2021
Del III § 2.2 minstelønna økes til 
kr 29 177,– pr. mnd. (179,– pr. t.) 

Fra 1. desember 2020 
Del III § 2.2.2 fagbrevtillegget 
økes til kr 13,– pr. time. 

Fra 1. desember 2020 
Del III § 2.3 nr. 1 sjåførtillegget 
økes til kr 9,– pr. time

Del III § 2.3 nr.2 andre kompe
tansetillegg økes til kr 7,– pr. time.

Del II § 5.3 diett ved overtid økes 
til kr 90,–.

Del III § 3.4 Diett 
Ved overnatting i selskapets tje
neste betales den ansatte med kr 
125,– i diett pr. påbegynt 12 timer. 

For turer uten overnatting som 
strekker seg over 12 timer, betales 
diett med kr 90,–. 

Del II § 1og Del III § 1
Vi har startet arbeidet med å få 
en styrket og mer presis omfangs
bestemmelse. Med tilhørende 
merknad i protokollen fra 
 meklingen.

Anbefalt forslag for Miljøbedrifter i Norge



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

NY Del III § 3.6 rekruttering ved 
skifte av leverandør innen  
renovasjon
Vi fikk på plass tekst som ivaretar 
ansattes ansiennitet ved anbud i re
novasjonsbransjen. Dette må brukes 
lokalt av tillitsvalgte i bedriftene ved 
fremtidig anbud. For Fellesforbundet 
vil dette være med å danne grunnlag 
for det politiske arbeidet som skal 
gjøres for å få på plass virksom
hetsoverdragelse for renovasjons
bransjen.

Del III § 7 Bestemmelsen om 
arbeidstøy er styrket med hensyn 
til bransjens forskjellige arbeidsom
råder som krever spesielt tilpasset 
arbeidstøy. 

Følgende tekster er til protokollen:

Forskuttering sykepenger 
Vi har fått inn i protokollen tekst om 
at det ikke er lov å forskjellsbehandle 
ansatte i bedriften når det gjelder 
forskuttering av sykepenger.

Tekst om utvalgsarbeid for revisjon 
av overenskomsten, og utvalgarbeid 
for sikkert arbeid langs vei for å  
ivareta ansattes sikkerhet under  
utførelse av sitt arbeid. 

Les mer om resultatet i meklings
protokollen.



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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