
PROTOKOLL

Den 13. juni 2022 ble det gjennomf(l)rt
forhandlinger mellom Hovedorganisasjonen
Virke og fellesforbundet om Biloverenskomsten

Tilstede:

Fra Hovedorganisasjonen Virke:
Ane Nore Nyhus
Ida Blomquist

Fra Felles!orbundet:
Terje Samuelsen
Kim Kalsos-Carlsen

--00000--

Generelt tillegg
Det gis et generelt tillegg pa kr 4,00 pr/t. fra l.mai 2022

Partene ble enige om f(l)lgende end ringer i Biloverenskomsten av 2020:

Overenskomsten bytter navn fra Biloverenskomsten til Bilavtalen

§ 2 Bilteknikere, fagteknikere, fagarbeidere, og hjelpearbeidere

1. Biltekniker I
Eksamen fra bilteknisk fagskole.

1.2 Biltelmiker II/ Fagtelmikere, Servicetelmil(er, Systemteknil(er, Systemspesialist og
lignende

1.2 Som bilteknikker 11/, Fagteknikere, Servicetekniker, Systemtekniker,
systemspesialist og lignende, kan bedriften etter dr(l)ftelser med de tillitsvalgte,
anerkjenne fagarbeider som selvstendig utf(l)rer arbeidsoppgaver som stiller spesielt
h(l)ye krav til teoretiske og praktiske kunnskaper. Slike dr(l)ftelser skal gjennomf(l)res
minst en gang i aret.

3. Hjelpearbeider

3. I Betingelsen for at en arbeidstaker far den for hjelpearbeidere fastsatte minstel(l)nn,
er at ~ arbeidstakeren har fylt 18 ar

KAP II: L(l)nn
§3

§ 3.1 Minstel¢nnssatse ne
Satsene i 3.1,3.2, og 3.3

(l)kes med 6%.



De nye satsene er:

3.1 Fagarbeidere:
Nyutlcerte
Etter et ars praksis

Kr. 190.00
Kr.207.00

3.2 Hjelpearbeidere:
Etter fylte 18 ar
Etter et ars praksis

Kr.176.50

Kr. 180.00
3.3

Bensinekspedit{l)rer:
Over 18 ar
Etter et ars praksis
Unge arbeidstakere 17 ar
Unge arbeidstakere 16
ar

Kr.176.00
Kr. 182.00
Kr. 151.00
Kr.144.00

6. Lcerlinger
Hovedmodelien for yrkes- og fagopplcering har 2 ars opplcering i videregaende skole
(vK.l og VK2), pluss 2 ars lceretid i bed rift med 50% opplceringstid og 50%
verdiskapningstid.

6.5 Lcerlinger i fag som har 3 ars opplcering i videregaende skole (GK, VKl og VK2) pluss
1,5 ars lceretid i bedriften, f{l)lger f{l)lgende l{I)nnskala:
7. 8. 9 Halvar
40 Prosent

6.6F or lcerlinger som ikke GK VG1 eller VK-± VG2 i videregaende skole etter reform 94,
gjelder f(lligende bestemmelser:

30 Prosent

Halvar
Prosent

6.11 For lcerlinger med tilieggsteori utover ¥K± VG2 anbefales a finne (Ilkonomiske
st(llnadsordninger fra bedriften.

§ 9 BonushMn
4. Den bevegelige l(Ilnnsandel gj(llres avhengig av bedriftens, eventuelle gruppers

produksjonsresultat og behandles i henhold til Biloverenskomstens § 8
akkordarbeid. Ogsa kriterier for bonusberegning skal avtales, men malekriterier
som skadefrekvens og sykefravcer ~ skal unngas. Det avtales retningslinjer for
beregning av denne del.



KAP. IV: ANNEN GODTGJ(l}RELSE

§ 12. Smussig arbeid og tillegg for arbeid med st~rre enheter

§12.1.2,a
Tillegget (2Jkesmed kr. 0,70 pro time.
Den nye satsen:
kr. 7.60 protime.

§12.1.2,b
Tillegget (2Jkesmed kr. 0,70 projobb.
Den nye satsen: kr. 28,90 projobb.

§12.2. Tillegg for arbeid med st~rre enheter.
Tillegget (2Jkesmed kr 0,70 pro time.
Den nye satsen: kr 8,80 protime.

§ 14 Verkt0ygodtgj0relse med mer.
3. Dersom bedriJten polegger bruk av personlig utstyr, skat kompensasjonen for

dette avtales tokalt.

§ 15. Arbeidst~y (teksten fra frontfaget tas inn i sin helhet i tillegg til eksisterende
tekst)

Ved behov skaffer arbeidsgiver til veie tilpasset ordincert arbeidst(2Jy til kvinner og menn
der unisex-modell ikke er tilfredsstillende. Det er en forutsetning at arbeidst(2Jyet
tilfredsstiller n(2JdvendigeHMS-krav, og at dette er praktisk mU/ig og (2Jkonomisk
forsvarlig.

Der hvor arbeidstaker utf(2Jrerarbeid hvor arbeidet krever vernebriller, skat bedriJten
ti/by vernebriller med styrke til arbeidstakere som har et dokumentert behov for dette
og hvor vernebriller som benyttes utenpo ordincere briller ikke gir hensiktsmessig vern.
Ncermere retningslinjer for ordningens praktisering, feks. utgiJtsdekning, arbeidets
varighet mv., utarbeides po den enkelte bedriJt.

§ 17. Overtidsarbeid
Matpengesatsene 0kes til kr. 96,00.

§ 18. Skiftarbeid
Aile skiJtsatsene (2Jkesmed 6 %.
Nye satser:
For 2-skiftarbeid (36,5 timer pro uke) betales f01gende tillegg:

]. skift: Intet tillegg til10rdag kl. 14.00.
2. skift: kr. 21.90 pro arbeidet time.

For 2-skiftarbeid etter kl. 14.00 pa dager f0r s0ndag og helligdager
betales kr. 46.50
pro arbeidet time.



Fra kl. 14.00 pa jul, nyttars, paske- og

pinseaften betales kr. 66.80 pro time. For 3-

skiftarbeid (35,S timer pro uke) betales

fl1)lgende tillegg:

1. skift: Intet tillegg til10rdag kl. 14.00.
2. skift: kr. 22.60 proarbeidet time.
3. skift: kr. 33.40 proarbeidet time.

For 3-skiftarbeid etter kl. 14.00 for dager fl1)rSl1)n.-og helligdager
betales kr. 48.00
proarbeidet time.

Fra kl. 14.00 pa jul, nyttars, paske og pinseaften

betales kr. 68.70 proarbeidet time. For

helkontinuerlig 3-skiftarbeid (33,6 timer pro uke)

betales fl1)lgende tillegg:

1. skift: Intet tillegg tilll1)rdag kl. 14.00.
2. skift: kr. 23.90 proarbeidet time.
3. skift: kr. 35.40 proarbeidet time.

For 3-skiftarbeid etter kl. 14.00 pa dager fl1)rSl1)n.-og
helligdager inntil kl. 22.00 siste s0n.- og helligdag
betales kr. 50.60 pro arbeidet time.

Fra kl. 14.00 pa jul, nyttars, paske og pinseaften til
siste helligdag kl. 22.00 betales kr. 72.50 pro
arbeidet time.

§ 19. Godtgj0relse for ubekvem arbeidstid
Aile satsene ¢kes med 6 %.

Nye satser:
1.2 Mandag - fredag

KI.17.00- 21.00- kr. 21.90

1.3 L0rdag

KI.12.00- 17.00- kr. 21.90
KI. 17.00-21.00- kr. 56.40

1.4 S0ndag
KI.06.30 - 17.00- kr. 48.30
KI. 17.00- 21.00- kr. 56.40

§ 23 Kompetanse og opplrering



2. Partene er enige om at etter- og videreutdanning av fagarbeidere og annet
personell, er n(l}dvendig for at bilbransjen skal ha kvalifiserte arbeidstakere
for a l(I}senye arbeidsoppgaver og m(l}te den nye teknologiutviklingen.

2.1 Det b(l}r tilrettelegges for sprakkurs om dette er n(l}dvendig ved
sprakforstaelse av verkstedhandb(l}ker.

2.2 Bedriftene og arbeidstakerne er pliktige til a holde seg ajour med den
teknologiske og faglige utvikling.

2.3 Med innf(l}ring av ny teknologi skal ber(l}rte arbeidstakere gis n(l}dvendig
opplcering. Opplceringens karakter og omfang skal dr(l}ftes mellom partene i
det enkelte tilfellet, jfr. tilleggsavtale II til Hovedavtalen. Opplcering innenfor
den enkelte arbeidstakers ordincere arbeidstid skal skje uten tap av
fortjeneste.

2.4 Bedriften og tillitsvalgte skal regelmessig dr(l}ftet' generelle
opplceringssp(l}rsmal med tanke pa a (l}kede ansattes kompetanseniva.
Partene skal dr(1?fteeffektiv og fleksibel tilrettelegging for opplcering.
herunder bruk av digital opplcering. der det er hensiktsmessig.

3. Fag-, etter- og videreutdanning er en oppgave for ulike utdanningsinstitusjoner,
bedrifter og de enkelte arbeidstakere. Organisasjonene vii s0ke a pavirke
myndighetene slik at til bud og videreutdanning kan gis, sa vel i arbeidstiden som i
fritiden, avhengig av lokale forhold og at det legges til rette for
kompetansehevende tiltak gjennom relevante etter- og videreutdanningsl(1?p, i den
grad dette ikke er til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift-
personaldisponering. Det er en forutsetning at utdanningen (1?kerproduktiviteten
og omstil/ingsevnen til bedriften og den enkelte arbeidstaker. Eventuel/e tiltak skal
avtales mel/om arbeidsgiver og arbeidstakerr.

For at den enkelte skal motiveres og Gis mulighet til etter- og videreutdanning.
kan det etter enighet mel/om arbeidsgiver og arbeidstaker Gis anledning til a
gjennomf(1?re kompetansehevende tiltak som nevnt over av in ntil 7.5 timers
varighet pro or, betalt med ordincer l(1?nn.Innvilgelse av dette krever en
malsetting om ful/f(1?ringog at arbeidstaker selv bidrar med n(1?dvendig
egeninnsats i fritiden. ¢vrige kriterier avtales lokalt.

NY§ 28 L1KESTllLlNGOG MANGFOlD

1. likeverd
Partene er enige om a gj(l}re likeverd til en integrert del av bedriftens daglige
virksomhet. Skjerpet konkurranse - bade nasjonalt og internasjonalt - 0ker
kravene til kreative 10sninger og produkter fra bedriftene.

En malrettet satsing pa mangfold og likeverd i bedriftene vii vcere et viktig
tiltak for a bedre framtidas konkurranseevne og rekruttering samt 0ke
tilfredsheten med jobben hos verdifulle medarbeidere.

2. Likestilling
Partene er enige om at bedriftens likestillingsarbeid i.h.t. likestillings- og
diskrimineringsloven skal vcere fortl0pende og forankres i partssamarbeidet.
Arbeidsgiver har ansvar for det helhetlige arbeidet, men begge parter har



ansvar for a ta initiativ i Iikestillingssp0rsmal. De lokale partene skal bli enige
om formen pa samarbeidet. Der det iklce inngas lokal avtale, skal
likestillingsarbeidet innga i det etablerte systemet for samarbeid, informasjon
og dr0ftelser i bedriftene.

Partene pa den enkelte bed rift skal i 10pet av avtaleperioden foreta n0dvendig
gjennomgang av sine lokale avtaler for a sikre at disse er i samsvar med
likestillingslovens bestemmelser.

Likestillingsarbeidet skal blant annet omfatte rekruttering, 10nns- og
arbeidsvilkar, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging, mulighet for
a kombinere arbeid og familieliv og arbeid for a hindre trakassering, seksuell
trakassering og kj0nnsbasert void.

Likestillingsarbeidet omfatter aile ansatte uavhengig av kj0nn, etnisitet,
religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kj0nnsidentitet,
kj0nnsuttrykk:, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene.

Likestillingsarbeidet skal scerskilt legge til rette for a bedre kj0nnsbalansen pa
arbeidsplassen. Dette omfatter blant annet rekrutteringstiltak: og
tilrettelegging for graviditet og foreldrepermisjon/omsorgsoppgaver for begge
kj0nn.

3. Seniorpolitikk:
Fellesforbundet og Virke er enige om bade sentralt og lokalt a arbeide for at
det legges til rette for en personalpolitikk slik at eldre arbeidstakere og
arbeidstakere med nedsatt heise, kan fortsette a arbeide frem til ordincer
pensjonsalder.

Det forutsettes at partene pa den enkelte bed rift diskuterer
arbeidssituasjonen for eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt
helse. Det b0r scerlig tas hensyn til at tunge 10ft, skift, overtid, reiseoppdrag og
scerlig smussig arbeid kan medf0re belastninger som kan vcere spesielt
uheldige for disse arbeidstakere. Av denne grunn b0r eldre arbeidstakere og
arbeidstakere med nedsatt helse sa vidt mulig ut fra en leges vurdering eller
etter eget 0nske, kunne fritas for slike arbeidsoppgaver.

For eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt helse kan det inngas
individuelle avtaler om arbeidsoppgaver, tilrettelagt opplcering innenfor eget
arbeidsomrade, hvilepauser, hjemme-/fjemarbeid, deltidsarbeid, redusert
arbeidstid m.v. mel 10m den enkelte ansatte og bedriften.

4. Etniske minoriteter
Fellesforbundet og Virke er enige om at det bade sentralt og lokalt ma
arbeides for a tilrettelegge forholdene slik at etniske minoritetsgrupper i st0rre
grad velger a ta arbeid innenfor bilbransjen. Pa denne bakgrunn b0r derfor
partene lokalt diskutere bedriftskulturelle problemstillinger knyttet til
rekruttering av minoritetsgrupper, som for eksempel praktisk tilrettelegging og
holdningssp0rsmal.

NY § 29 ANDRE BESTEMMELSER



1. Virke og Fellesforbundet vii anbefale lokale parter a gjennomga grunnlaget for
forskuttering av sykepenger der dette ikke gj¢res. Bedriftene har ikke adgang til a
forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av
sykepenger.

2. Nedbemanning, oppsigelser og permittering .
Ved nedbemanning, oppsigelser, permitteringer og lignende forhold skal bedriften
og de tillitsvalgte dr¢fte hvilke tiltak som skal settes i verk for a lette den enkelte
arbeidstakers muligheter for a skaffe seg nytt arbeid. Hensynet til den enkeltes
mulighet skal tillegges vekt i slike dr¢ftinger.

Skulie mangel pa arbeid n¢dvendiggj¢re innskrenkninger i arbeidstiden eller
oppsigelse av arbeidstakere, skal det i likhet med tidligere praksis sa vidt gj¢rlig
s¢kes a fordele arbeidet likt mel 10m samtlige.

3. Bedriftsledelsen er ansvarlig for at uvedkommende ikke far oppholde seg pa
verkstedet.

4. Ulovlige bilreparasjoner svekker bedriftene og undergraver arbeidsplassene.
Partene i Biloverenskomsten, bedrifter og ansatte, forplikter seg derfor til a st¢tte
opp under et lovlig og seri¢st arbeids- og nceringsliv, herunder og drive og arbeide
iht. norske lover og bestemmelser.

Partene skal derfor arbeide for at bedriftene velger underleverand¢rer som driver
lovlig og profesjonelt blant annet iht. felles veiledning som partene har utarbeidet.

Tilsvarende informasjonsarbeid skal gj¢res for bevisstgj¢ring internt i den enkelte
bed rift om konsekvensene av a reparere ulovlig eller svart.

5. Uorganiserte bedrifter- tariffrevisjoner
For uorganiserte bedrifter som er bundet av denne overenskomst gjennom direkte
avtale med forbundet (sakalte "tiltredelsesavtaler", "hengeavtaler eller
"erklceringsavtaler"), der partene er enige om a tiltre "den til enhver tid gjeldende
overenskomst", gjelder f¢lgende:

Disse bedrifter omfattes av tariffrevisjoner mellom overenskomstens parter, uten at
"erklceringsavtalen" sies opp.

Som f¢lge av at forbundet og de uorganiserte bedrifter er enige om a tiltre den til
enhver tid gjeldende overenskomst, gjennomf¢res det ikke scerskilt forhandling
og/eller mekling mel 10m forbundet og de uorganiserte bedrifter, idet
forhandling/mekling mellom overenskomstens parter ogsa omfatter/gjelder mellom
forbundet og de uorganiserte bedrifter.

Nar LO/forbundet sier opp overenskomsten, varsles de uorganiserte bedrifter om
dette ved kopi av oppsigelsen. Dette varsel regnes som forutgaende oppsigelse av
tariffavtalen og tilfredsstiller arbeidstvistlovens krav for iverksettelse av lovlig
arbeidskamp.

Forbundet har rett til a ta medlemmer i disse bedrifter ut i arbeidskamp med
varsling av plassoppsigelse og eventuell plassfratredelse i hht fristene i
Hovedavtalens § 6-1, samtidig som det varsles plassoppsigelse/plassfratredelse i
hovedoppgj¢ret. Eventuell arbeidskamp i uorganiserte bedrifter opph¢rer samtidig
med opph¢r av arbeidskampen i hovedkonflikten.



Nar det er sluttet ny avtale mellom partene i overenskomsten, gjelder denne for de
uorganiserte bedrifter uten sCErskilt vedtakelse.

Disse bestemmelser er en n(2)dvendig konsekvens av Hovedavtalens § 6-1.

Dersom forbundet eller bedriften (2)nskera gjennomf(2)re en selvstendig tariffrevisjon
ma "erkICEringsavtalen" sies opp i hht de oppsigelsesregler som gjelder.

6. Tjenestepensjon
Virke og Fel/esforbundet viI understreke viktigheten av at de lokale partene en gang
i hver tariffperiode gjennomgor de etablerte bedriftsordningene, og hva disse gir i
til/egg til de ulike ytelser som folketrygden gir ved oppnadd pensjonsalder, ved
uf0rhet osv. for de enkelte grupper av arbeidstakere. Po bakgrunn av dette skal
partene dr0fte behovet for a gj0re endringer i de ordninger bedriften har. Fro
dr0ftingene skal det settes opp protokol/.

§ 29 punkt 6. Tjenestepensjon erstatter Bilag 5 som tas ut i sin helhet. Resterende
bilag etter Bilag 5 forskyver seg som konsekvens av dette. Bilag 6 blir Bilag 5, Bilag 7
blir Bilag 6, med videre.



KAP. IX: VARIGHET, OPPSIGELSE, BILAG.
§30 Reguleringsbestemmelser for 2. avtalear Reguleringsbestemmelser for
2.avtalear.
F0r utl0pet av 1. avtalear skal det opptas forhandlinger mel 10m Virke og LO eller det
organ LO bemyndiger om eventuelle 10nnsreguleringer for 2. avtalear. Partene er
enige om at forhandlingene skal f0res pa grunnlag av den 0konomiske situasjon pa
forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtalear samt pris- og 10nnsutviklingen i 1.
avtalear.

Endringene i tariffavtalene for 2. avtalear tas stilling til i LOs representantskap eller det
organ LO bemyndiger og Hovedorganisasjonen Virke. Hvis partene ikke blir enige, kan
den organisasjon som har fremsatt krav innen 14 - fjorten - dager etter
forhandlingenes avslutning, si opp de enkelte tariffavtaler med 14 - fjorten - dagers
varsel
(dog ikke til utl0P f0r 1. april 2023).

§ 31 Varighet og oppsigelse
"Denne overenskomst trer i kraft per 1. mai 2022 og gjelder til og med 30. april 2024
og videre 1-ett - ar om gangen dersom den ikke av en av partene blir sagt opp skriftlig
med 2 - to - maneders varsel".

Til protokollen:

Det gis fullmakt til a redigere eventuelle skrivefeil.

Fellesbilag fra LO-Virke redigeres inn.

Fellesforbundet holder Virke orientert om Felleforbundet/NHO partssammensatt
utvalg knyttet til samarbeid konsern/gruppeniva.

Rekruttering av fagarbeidere
Norsk bilbransje trenger flere fagarbeidere. Virke og Fellesforbundet viI jobbe
sam men for a spre kunnskap am hvordan gode og aktive opplceringskontor
arbeider med tematikken: h(2Jytaktivitetsniva, aktiv involvering av bedriftene
og tillitsvalgte med en klar plan og malsetting i bunn. Malet er a spre
kompetansen til hele landet, og gj(2Jreopplceringskontorene til aktive drivere for
godt rekrutteringsarbeid - med lakale parter sam de viktigste st(2Jttespillerne.

SVARFRIST

Virke og Fellesforbundet har godkjent resultatet ved signering.

Oslo, 13.06.2022

For Hovedorganisasjonen Virke ForF/Atlet

a~~
TeFf{5~m uelsen

V\ f'r/ l~
.....................................
Ane Nore yhus


