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Bruk stemmeretten!
Vi har vært gjennom en tøff runde med forhandling og mekling med
arbeidsgiver på Overenskomst for byggeindustrien. Denne gangen har det
vært ekstra tøft på grunn av den usikkerheten som pandemien har skapt
i Norge, men nå foreligger det et resultat som er anbefalt av begge parter.
Vi ville sikre opprettholdelse av kjøpekraften, og særlig løfte fagbrev
tillegget og minstelønna i overenskomsten. I tillegg har vi hatt fokus på
kompetanseheving og likebehandling ved forskuttering av sykepenger.
Du som medlem skal være med å bestemme om dette forslaget er godt
nok. Det blir uravstemning torsdag 24. september, og jeg håper du vil delta
i denne. Desto flere som deltar, desto bedre står resultatet seg!
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

Informasjon om resultatene av mekling på

Overenskomsten for
byggeindustrien

BRUK DIN RETT OG PLIKT:

stem ved uravstemningen

www.fellesforbundet.no

24. SEPTEMBER!

Anbefalt forslag på
Overenskomst for byggeindustrien
Økonomi
Med virkning fra 1. april gis det et
generelt tillegg på kr. 0,50 til alle
som arbeider på overenskomsten.
Med virkning fra etter vedtagelsen
er overenskomstens garanterte
minstelønnssatser økt med kr. 5,50.
Ny minstesats for nybegynnere er
kr. 187,79. Ny minstesats etter et år
er kr 191,22. Fra samme tidpunkt er
skifttillegget for 2. skift (ettermid
dagsskift) økt til kr. 23,35 (økning
på 3,1% fra 2019).

Lærlinger
Bestemmelsen har nå kommet på
plass som gir lærlinger som ikke be
står første gangs fag-/svenneprøve
bedre muligheter til å forlenge
læretiden, for så å gå opp til fornyet
prøve. Avlønning skal skje etter
siste halvårssats.
Forskuttering sykepenger
Bedriften har ikke lenger anledning
til å forskjellsbehandle arbeids
takere i bedriften hva gjelder
forskuttering av sykepenger.

Også med virkning fra vedtagelsen
er fagarbeidertillegget økt til
kr. 14,–. Dette tilsvarer en
økning på hele 9,4 % fra 2018.

Godkjenning fagbrev
Utenlandsk fagbrev som er godkjent
av NOKUT er sidestilt med norsk
fagbrev

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

Overenskomstens virkeområde
Det er gjort viktige presiseringer
i overenskomstens omfangs-
bestemmelse som gjenspeiler
stadig økte krav til kvalifikasjoner
og kompetanse.

Lokal lønnsfastsettelse
Revidering av overenskomstens
bestemmelser knyttet til lokale
lønnsavtaler, for å sikre tillitsvalgte
kontroll og forhandlingsrett ved inn
gåelse av lønnsavtaler for arbeids
takere med særlige kunnskaper og
kvalifikasjoner.

at de gjennom et aktivt partssam
arbeid tar i bruk den nye likestil
lings- og diskrimineringsloven.
Forslaget har en ramme som
tilsvarer rammen for frontfaget.

Kompetanse
Partene vil fortsette arbeidet med
kompetanseheving gjennom blant
annet Bransjeprogrammet for
byggenæringen og andre tilbud som
er tilpasset fagarbeidere i næringen.
Likestilling
Byggenæringens Landsforening og
Fellesforbundet er enige om å arbei
de aktivt og målrettet for likestilling
og for å hindre diskriminering, og

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
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Stemmeseddel
Over Riksmeklerens forslag til ny tariffavtale

Byggeindustrien
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!)

