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www.fellesforbundet.no

BRUK DIN RETT OG PLIKT: 
stem ved uravstemningen 

24. SEPTEMBER!

Informasjon om resultatene av forhandling på

VTA-overenskomsten

2020
Tariffoppgjøret

Vi har vært gjennom en tøff runde med forhandling med arbeids giver  
om endringer i VTA-overenskomsten. 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 torsdag 24. september, 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! Utvalget mener at vi har fått til mange  
gode resultater for medlemmene.

Jeg håper du vil sette deg godt inn i resultatene, og deretter bruke din 
rett og plikt til å stemme ved uravstemningen!

Med vennlig hilsen
Hege Espe
Forhandlingsleder

Bruk stemmeretten!



Økonomi
Med virkning fra 1. april gis det et 
generelt tillegg på kr 0,50 til alle 
som er omfattet av VTA-overens-
komsten.

Minste sats i § 7A, settes til 
kr 22,50 pr time fra 1. oktober. 

Matpengene heves til kr 90,–.

Korte velferdspermisjoner
Psykolog er inntatt i bestemmelsen 
om korte velferdspermisjoner.

Sykepenger 
Styrket bestemmelse rundt syke-
penger, og at bedriften skal bistå 
ansatte som har rett på sykepenger 
i henhold til folketrygdloven etter 
arbeidsgiverperioden. 

Likestilling
Ny § 3 i overenskomsten om like-
stilling:

«Fellesforbundet og ASVL  
minner om viktigheten av 
at partssamarbeid lokat også 
innkluderer aktivt likestillings-
arbeid i tråd med likestillings-  
og diskrimineringsloven  
§ 26.»

Opplæring
Styrking av bestemmelsen om 
opplæring og personalutvikling.

Lønnsbestemmelser 
Bestemmelser om lønn i § 7  
er endret med tanke på å gjøre  
bestemmelsen tydeligere, og  
enklere å forstå.

Anbefalt forslag for VTA-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

Utvalgsarbeid
Det er enighet om å sette ned to 
utvalg:

– Det skal settes ned et utvalg 
som skal se på muligheten for 
forskuttering av sykepenger på 
ansatte på VTA-tiltaket.

– Det settes ned et utvalg som 
skal revidere overenskomsten 
for å gjøre den mer forståelig.



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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VTA-overenskomsten


