Tariffoppgjøret

2020

Bruk stemmeretten!
Vi har vært gjennom en tøff runde med forhandling med arbeidsgiver
om endringer i Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold.
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 22. oktober, 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 god
resultater for medlemmene.
Jeg håper du vil sette deg godt inn i resultatene, og deretter bruk din
rett og plikt til å stemme ved uravstemningen!
Med vennlig hilsen
Joakim Gebhardt
Forhandlingsleder

Informasjon om resultatene av forhandling på

Overenskomst for
asfaltarbeid og veivedlikehold

BRUK DIN RETT OG PLIKT:

stem ved uravstemningen

www.fellesforbundet.no

22. OKTOBER!

Anbefalt forslag for Overenskomst
for asfaltarbeid og veivedlikehold
Økonomi
Generelt tillegg til alle på kr 0,50
med virkning fra 1. april 2020
Lønnsbestemmelser
Minstelønnssatsene økes med
kr 9,50 fra 2019 til 2020.
Nye satser
Øvede arbeidstakere
Med yrkeserfaring
Over 18 år
u/yrkeserfaring

kr 207,52
kr 200,24
kr 194,00

Tillegg
Fagarbeidere		
kr 16,00
Bastillegg		
kr 14,00
			og 17,00
Smusstillegg 		
kr 19,80
Arbeid i tunnel mm.
kr 19,80
Matpenger 		

kr 90,00

Helligdagsgodtgjørelse,
B-ordningen for asfaltfirmaer
Arbeidsgiver avsetter fra 1. mai
2020 til 1. april 2021 et beløp for
hver arbeidet time på kr 11,28 for
voksne arbeidstakere.

Kapittel 6. §6-7
Satsen heves til kr 100 per time.
Kapittel 2. §2-1(9)
Utvidelse av omfang for smuss
tillegget.
Sykelønn:
Bedriften har ikke lenger anledning
til å forskjellsbehandle arbeids
takere i bedriften hva gjelder
forskuttering av sykepenger
Seriøsitet
Enighet om å styrke samarbeidet for
seriøsitet. Partene er enige om at det
er viktig at bedriftene velger seriøse
underentreprenører, og bidrar til
å hindre at useriøse og kriminelle
aktører kommer inn i kontrakts
kjeden.

Skifterom
Det skal være separate dameog herregarderober og toalett med
egen inngang. På rigg med mindre
enheter for inntil 10 personer kan
det avtales med bedriftstillitsvalgte
at kjønnsdelte garderober og toalet
ter sløyfes, når dette likevel ikke vil
bli benyttet.
Utvalgsarbeid
Partene er enige om å sette ned et
utvalg for å gjennomgå bestemmel
ser om arbeidstid. Utvalgsarbeidet
skal ferdigstilles innen utgangen av
2021.

Omfang
Endringer i omfangsbestemmel
sen for å følge med på endringer i
produksjonsmåter og arbeidsope
rasjoner eller der det forutsettes ny
kompetanse.
Bilag 12
Rammeavtalen videreføres for kom
mende tariffperiode. 2020–2022.

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

Tariffrevisjonen 2020

Stemmeseddel
Over forslag til ny tariffavtale

Overenskomst for
asfaltarbeid og veivedlikehold
Jeg sier JA til forslaget:

❏

Jeg sier NEI til forslaget:

❏

LAYOUT OG TRYKK: LO MEDIA

✁

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

