Tariffoppgjøret

2020

Bruk stemmeretten!
Alle år og lønnsoppgjør er ulike. 2020 skiller seg virkelig ut da en pandemi på starten av
året fikk dramatiske følger for hele samfunnet. Vi måtte utsette forhandlingene til etter
sommeren. På Funksjonæroverenskomsten i Vy var det tøffe forhandlinger etterfulgt av
krevende prosesser hos Riksmekler. Arbeidsgiverne kunne ikke innfri våre krav på
Bussbransjeavtalen og funksjonæroverenskomsten.
Derfor havnet vi i streik fra søndag 20. september. Bussjåførene i Oslo og Viken ble
tatt ut i konflikt, med en seinere opptrapping til resten av landet.
Partene ble innkalt til møte hos Riksmekleren onsdag 30. september. I dette møtet ble
partene oppfordret til å søke å løse den pågående streiken gjennom en avtale. Etter en svært krevende og utfordrende dialog og forhandling, ble partene enige om et resultat som et flertall i forhandlingsutvalgene anbefalte.
Gjennom den pågående streiken fikk vi arbeidsgiverne til å doble den økonomiske rammen i forhold til det
opprinnelige tilbudet. Vi fikk godtgjort etterslep fra tidligere oppgjør i 2018 og 2019. Vi fikk på plass krav om
likebehandling i forhold til forskuttering av sykelønn, og vi fikk på plass endringer i de tekniske bestemmelsene.
Streiken ble dermed avsluttet torsdag 1. oktober.
De viktigste resultatene kan du se på de neste sidene. Nå skal du som er medlem være med på å bestemme
om dette resultatet er godt nok. Vi skal ha uravstemning 22.10.2020, og jeg håper du vil delta i denne. Et flertall i
forhandlingsutvalgene anbefaler resultatet. Jeg håper du vil sette deg inn i resultatene, og bruke din stemmerett!
Med vennlig hilsen
Dag-Einar Sivertsen
Forhandlingsleder

Informasjon om resultatene

Funksjonæroverenskomsten
Vy/Spekter
BRUK DIN RETT OG PLIKT:

stem ved uravstemningen

www.fellesforbundet.no

22. OKTOBER!

Anbefalt forslag for
Funksjonæroverenskomsten Vy/Spekter
Økonomi
Det gis et generelt tillegg til alle på
kr 0,50 pr. time med virkning fra
1. april
Det gis et normallønnstillegg til alle
på kr 1,50 pr. time med virkning
fra 1. april
Det gis et tillegg til alle med fagbrevtillegg på kr 1,– pr. time med
virkning fra 1. oktober

Det gis et tillegg til alle på kr 3,50
pr. time som kompensasjon for
manglende lønnsutvikling med
virkning fra 1. oktober
Minstelønnssatsene økes med kr
8,50 med virkning fra 1. oktober,
for faglærte økes minstelønns
satsene med kr 9,50 pr. time.

Øvrige endringer i
bestemmelsene
– Partene skal drøfte bruken av
særlig uavhengige stillinger
– Partene skal drøfte retningslinjer
for anvendelse av teknologi
– Bestemmelser om hvem som
omfattes av overenskomsten
– For arbeidstakere som er unntatt
arbeidstidsbestemmelsene i
AML er det fri jul- og nyttårs
aften som hovedregel, uten
trekk i ferie.
Økningene i minstelønnssatsene
innarbeides i lønnstabellene.

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

Funksjonæroverenskomsten
Vy/Spekter
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!)

