TARIFFOPPGJØRET
2022
Bruk stemmeretten!
Da vi trodde samfunnet skulle tilbake til normalen etter pandemien
møtte vi mange nye utfordringer. En økende prisvekst etterfulgt av en
strømkrise. Og til slutt krigen i Ukraina. I tillegg til de store menneskelige
lidelsene, skaper en krig i Europa stor usikkerhet.
Ved dette oppgjøret hadde vi et tydelig mandat om å utvikle tariffavtalen og å styrke kjøpekraften.
I forhandlingene oppnådde vi viktige tariffbestemmelser og styrket
kjøpekraft.
Det forventes betydelige tillegg i lokale forhandlinger for store arbeidstakergrupper
under denne overenskomsten.
I oppgjøret på Overenskomst for asfalt og veivedlikehold bygger vi på frontfaget. De
viktigste resultatene kan du se på de neste sidene. Nå skal du som er medlem være med på
å bestemme om dette forslaget er godt nok. Vi skal ha uravstemning 22. juni 2022, og jeg
håper du vil delta i denne. Fellesforbundets forhandlingsutvalg har enstemmig anbefalt å
stemme JA til forslaget! Jeg håper du vil sette deg inn i resultatene, og bruke din stemmerett!
Med vennlig hilsen
Jan Ørnevik, forhandlingsleder

Bruk din rett og plikt:
stem ved uravstemningen
22. juni!

Informasjon om resultatene av mekling på

Overenskomst for asfalt og
veivedlikehold

→

Anbefalt forslag for
Overenskomst for asfalt og
veivedlikehold
Noen av de viktigste
resultatene:
Økonomi
Det gis et generelt tillegg på
kr 4,- per time til den enkelte fra
1. april 2022.

Vernebriller med styrke
Bedriften skal holde vernebriller
med styrke. Nærmere retningslinjer
fastsettes i den enkelte bedrift.

Bonussystemer
Målekriterier som skadefrekvens og
sykefravær skal unngås.

Minstelønnssatser fra 1. april 2022.

Kompetanse
Øvede arbeidstakere kr 220,Med yrkeserfaring kr 212,Uten yrkeserfaring kr 206,-

Fri med lønn i en dag for å ta fag-,
etter- og videreutdanning.

Likestilling
Fagarbeidersats kr 17,Bas-tillegg kr 15,- og kr 18,Smuss-tillegg kr 21,50
Arbeid i lukkede rom kr 21,50
Matpenger kr 96,Over 5 timer kr 96,-

Arbeidstøy
Bedre bestemmelser om tilpasset
arbeidstøy for både kvinner og menn.

Gjennomslag for konkrete bestemmelser i overenskomsten angående
likestilling og diskriminering.

Forskjøvet Arbeidstid
Det betales 50 % tillegg i lønn
innenfor rammen av den forskjøvede
arbeidsdags lengde.
Arbeid utover dette betales som
overtid bestemt. Nødvendigheten av
forskyvning og varslingsfrister skal
drøftes med tillitsvalgte.

Nattarbeid
Ved arbeid som arbeides utelukkende finner sted om natten, skal det
forhandles om et særskilt tillegg.
Tillegget skal minst være på 50 % av
ordinær lønn.

overenskomstens bestemmelser om
enkeltværelser, dusj og toalett.
Det anbefales også at det legges til
rette for separate dame- og herregarderober med dusj og toalett, med
egen inngang.

Til Protokollen
BNL, Fellesforbundet og Norsk
Arbeidsmandsforbund er enige
om at enkelte som må overnatte
utenfor sitt hjemsted, skal tilbys
innkvartering med god standard.
Der hvor oppdragsgivere stiller med
innkvarteringssted til disposisjon,
må innkvarteringsstedet være i tråd
med den standard som beskrevet i

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:
www.fellesforbundet.no/tariff2022
Trenger du ytterligere hjelp kan du ta kontakt med den
tillitsvalgte på din arbeidsplass

Tariffrevisjonen 2022:

Stemmeseddel over
forslag til ny tariffavtale

Overenskomst
for asfalt og
veivedlikehold
Jeg sier JA til forslaget:

❏

Jeg sier NEI til forslaget: ❏

LAYOUT: LO MEDIA | TRYKK: BK GRAFISK

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

