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Forbundssekretær Fellesforbundet – delegasjonsleder
Moelven Limtre AS
Spenncon AS avd. Skurve
Alloc AS
Nordan AS avd. Moi
Forestia AS avd. Braskereidfoss
Kjeldstad Trelast AS avd. Selbu
Rusånes Fabrikker AS avd. Røkland
Glava AS Produksjon Askim (Forfall)
Fellesforbundet (sekretær forhandlingsutvalget)

Til dette dokumentet
Vedrørende endring av tekst:
- Krav om endringer av eksisterende tekst, eller ny tekst, er markert med understreket
kursiv.
- Tekst som kreves strøket/tatt ut av overenskomsten er markert med gjennomstreking.

GENERELLE KRAV
Lønnstillegg
Det kreves et generelt tillegg.
For de områder som enten ligger lavt eller hvor det har vært en svak lønnsutvikling i
perioden vil det bli fremmet krav om et ekstra lønnstillegg.
Fellesforbundet vil konkretisere kravene i løpet av forhandlingene.

Likestilling
Fra 1. januar 2020 er likestillingsloven endret. Arbeidsgivere har fått en plikt til å jobbe
aktivt, målrettet og planmessig for likestilling. Loven pålegger arbeidsgiverne å
samarbeide med ansattes representanter i likestillingsarbeidet. Det er viktig at dette skal
skje gjennom drøftinger med tillitsvalgte og etablerte ordninger i avtaleverket. Det er
også et behov for å endre overenskomstens likestillingsbestemmelser slik at de ikke
henviser til lover som er fjernet og bestemmelser som er svakere enn lovverket.
Det fremmes krav om å avtalefeste at det aktive likestillingsarbeidet etter
Likestillingsloven §26 skal forankres i partssamarbeidet på bedrift.
Fellesforbundet vil konkretisere kravet i løpet av forhandlingene.
Kompetanse og fagopplæring – Etter- og videreutdanning for alle – (Frontfaget)
Det fremmes krav om at partene skal starte et arbeid for en tre-parts løsning for en
fremtidig etter-og videreutdanningsreform. Reformen må sikre utvikling av relevante
utdanningstilbud og legge til rette for at bruk av slike tilbud skal bli en reell mulighet,
uten tap av arbeidsinntekt.
Fellesforbundet vil konkretisere kravet i løpet av forhandlingene.
Forskuttering sykepenger – overenskomstens § 6-5 – (Frontfaget)
Bedriften forskutterer sykepenger i inntil ett år.
Fellesforbundet vil konkretisere kravet i løpet av forhandlingene.
Avtale om et opplysnings- og utviklingsfond – Fellesbilag 2 – (Frontfaget)
Det kreves en regulering av satsene.
Fellesforbundet vil konkretisere kravet i løpet av forhandlingene.
Avtale om retningslinjer for prosentvis trekk av fagforeningskontingent – Fellesbilag 4 –
(Frontfaget)
Fellesforbundet vil invitere BNL til en felles gjennomgang av avtalen inntatt som som
Fellesbilag 4 med sikte på en oppdatering og modernisering.
Fellesforbundet vil konkretisere kravet i løpet av forhandlingene.

Korte velferdspermisjoner – Bilag 9 – (Frontfaget)
Punkt 2, første setning, endres slik:
Permisjon for undersøkelse, behandling og kontroll av tannlege, og lege og
psykolog samt behandling av fysioterapeut og kiropraktor når trygden gir
stønad til behandlingen.
Punkt 11 endres slik:
Permisjon når foreldre blir innkalt til konferansetime i barnehage og
grunnskole, og denne ikke kan legges utenfor arbeidstiden. Slik permisjon gis
for inntil to fire timer.
Seriøsitet og innleie – Bilag 14 – (Frontfaget)
Punkt 1.2 (Innleie og bortsetting av arbeidet), andre avsnitt, endres slik:
Saksbehandling
I protokollen bør det framgå hva som er bemanningsbehovet, begrunnelsen for
ikke å ansette, samt omfanget og varigheten for innleien/utsettingen, samt de
innleides lønns-og arbeidsvilkår.

KRAV TIL OVERENSKOMST FOR BYGGEINDUSTRIEN
Økonomiske krav
- Det kreves heving av minstelønnssatsene under § 2-2.1
- Det kreves heving av fagarbeidertillegget under § 2-2.3
- Det kreves heving av skifttilleggene under § 3-5.4
Fellesforbundet vil konkretisere kravene i løpet av forhandlingene.

Øvrige krav
KAPITTEL 1

Overenskomstens omfang

§ 1-1
Virkeområde
Det fremmes krav om følgende tilleggstekst/redigering tatt inn i 4. punkt:
Overenskomsten omfatter også stillingsgrupper hvor det kreves spesielle kvalifikasjoner
og/eller kunnskaper utover ovenfor nevnte stillingsgrupper. Der nye produksjonsmåter
medfører at arbeidsoperasjoner endres, skal disse fortsatt sortere under omfattes av denne
overenskomst. De sentrale parter vil anbefale at de lokale parter tilpasser sine bedriftsinterne
avtaler til kompetansekrav og ansvar m.m.

KAPITTEL 2

Lønnsbestemmelser

§ 2-2.3
Fagarbeidere
Det fremmes krav om følgende tilleggstekst i denne paragrafen:
Utenlandsk fagutdanning godkjent av NOKUT er sidestilt på lønn med norsk
svennebrev/fagbrev.

§ 2-2.4
Ferievikarer
Det fremmes krav om at hele § 2-2.4 strykes. Lønn for ferievikarer skal følge nybegynnersats.
§ 2-5.8
Lærling som ikke består fagprøve
Det fremmes krav om følgende endring av tekst:
Læretiden avsluttes ved avleggelse av første gangs fagprøve. Ved ikke bestått prøve kommer
Forskrift til opplæringslova § 3-62 til anvendelse. I de tilfeller lærlingen stryker til første
gangs fag-/svenneprøve, og dette ikke kan tilbakeføres til lærlingens eget forhold, anmodes
bedriften om å tilrettelegge for videreføring av nødvendig praksistid for gjennomføring av ny
fag-/svenneprøve. Ved forlengelse skjer avlønning etter siste halvårssats. Det vises for øvrig
til opplæringslova.
Det kan avtales frivillig forlengelse av læretiden i henhold til § 3-62 opplæringslova.

KAPITTEL 3

Arbeidstidsbestemmelser

§ 3-3
Dagtid
Det fremmes krav om følgende endring i andre avsnitt:
De lokale parter fastsetter arbeidstidens inndeling mellom kl. 06.00 og 21.00. Blir de lokale
parter ikke enige, bør tariffpartene fastsette arbeidstiden med utgangspunkt i bedriftens behov.
Fører forhandlingene ikke frem kan bedriften fastsette arbeidstiden for den enkelte
arbeidstaker mellom kl. 07:00 og 18.00 17:00.
§ 3-8
Matpenger
Satsen for matpenger reguleres på vanlig måte, i tråd med protokoll datert 11. mars 2020
mellom LO og NHO.
§ 3-11.2
Høytidsaftener og dagen før 1. og 17. mai
Det fremmes krav om følgende endring av tekst i denne bestemmelsen:
Ved skiftarbeid som må innstille dagen før en søn- og helligdag, jf. arbeidstidsbestemmelsene
i Arbeidsmiljøloven, skal dette kompenseres som for helligdag bestemt, forholdsvis etter den
arbeidstid som tapes.
Ved skiftarbeid dagen før 1. og 17. mai kan arbeidet holdes i gang til arbeidstidens slutt,
dersom dette ikke kommer i konflikt med bestemmelsene ref. i første avsnitt.
Arbeidshvile dagen før 1. og 17. mai. Ved skiftarbeide som må innstille søn- og helligdag, jf.
arbeidsmiljøloven, kan arbeidet holdes i gang til 2. skiftets slutt (Lov om 1. og 17. mai som
høgtidsdager av 26. april 1947).
Dette gjelder ikke om disse faller på en lørdag, på dagen før Kristi himmelfarstdag eller på en
søndag eller annen helligdag. Arbeidshvile skal her være fra kl. 18:00 dagen før en søn- eller
helligdag og til kl. 22:00 før neste virkedag.

KAPITTEL 5

Arbeidsmiljø, HMS, Inkludering og arbeid for å redusere
sykefravær

§ 5-4
Verneutstyr
Det fremmes krav om følgende setning som tillegg til første avsnitt:
Bedriften skal fremskaffe optisk vernebrille der dette er nødvendig.
§ 5-5
Ansvaret for utleverte effekter
Krav om endring andre avsnitt:
Ved utlevering av nytt utstyr forevises det utslitte til kontroll. Det utslitte utstyret innleveres.
Utslitt utstyr innleveres.

KAPITTEL 13
Varighet
Det fremmes krav om 2-årig avtaleperiode og reguleringsbestemmelse for 2. avtaleår.
Aktuelle datoer i kapittel 13 endres i tråd med dette.

Forbehold om endrede eller nye krav
På vanlig måte tar Fellesforbundet forbehold om å endre eller fremme nye krav i løpet av
forhandlingene.

