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Til avdelinger, klubber (via avdeling) og enkeltstående bedrifter hvor
Overenskomsten for byggeindustrien er gjort gjeldende

Tariffoppgjøret 2022 - Overenskomsten for byggeindustrien
Ved uravstemningen den 5. mai 2022 ble meklingsforslaget fra tariffoppgjøret mellom
Byggenæringens Landsforening og Fellesforbundet på Overenskomsten for byggeindustrien
vedtatt. Ny overenskomst vil bli sendt ut når denne er ferdig redigert og trykket.
Lønn
Det gis med virkning fra 1. april 2022 et generelt tillegg på kr. 4,00 per time til alle som arbeider
på overenskomsten.
Minstelønn og andre satshevinger i Overenskomsten for byggeindustrien
Med virkning fra etter vedtagelsen 5. mai 2022 er det foretatt følgende satshevinger i
Overenskomsten for byggeindustrien.
Lønn – garantert minstefortjeneste
Minstelønnssatsene i overenskomstens § 2-2.1 er hevet. Nye satser:
- Nybegynner
kr. 198,96 per time
- Etter 1 år
kr. 202,47 per time
Lønn – lærlinger etter kunnskapsløftet
Minstesatsene i overenskomstens § 2-5.2 er hevet. Nye satser:
- 3. året 40%
kr. 85,18 per time
- 4. året 60%
kr. 127,78 per time
Forandring av arbeidstid
Satsene knyttet til forandring av arbeidstid i overenskomstens § 3-4.3 og § 3-4.5 er hevet. Nye
satser kr. 800,00.
Matpenger
Satsen for matpenger i overenskomstens § 3-8 er hevet. Ny sats kr. 96,00.
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Arbeidstid og tilpasning til byggevareutsalg
Dagtid - ordinær arbeidstid på lørdager
I overenskomstens § 3-3 – Dagtid er det nå foretatt en revidering ved at i de tilfeller det er
nødvendig med arbeid på lørdager kan den ordinære arbeidstid kan legges mellom kl. 06:00 og
14:00.
Tilpasning til byggevareutsalg, og tilhørende betalingsbestemmelse
Overenskomsten er tilpasset arbeidstid på lørdager gjennom at det § 3-3 er tatt inn en
særbestemmelse for byggevareutsalg.
Det kan, etter drøftelser med tillitsvalgte, avtales ordinær arbeidstid på lørdag til kl. 20:00.
Det er inntatt bestemmelser om ubekvemtillegg for arbeid på lørdager i byggevarehus. Tilleggene
er:
- Etter kl. 13:00 minimum kr. 45,- per time
- Etter kl. 15:00 minimum kr. 55,- per time.
- Etter kl. 18:00 minimum kr. 110,- per time.
Øvrige nye bestemmelser
Arbeidstøy og vernebriller med styrke
I overenskomstens § 5-3 – Arbeidstøy - vil det inntas bedre bestemmelser om tilpasset arbeidstøy
for både kvinner og menn.
I overenskomstens § 5-4 – Verneutstyr – vil det inntas bestemmelser om at bedriften skal holde
vernebriller med styrke der det er behov for dette, og hvor nærmere retningslinjer fastsettes i den
enkelte bedrift.
Likestilling og likelønn
Det er i overenskomstens § 6-3 – Likestilling – gjennomslag for konkrete bestemmelser i
overenskomsten om likestilling og ikke-diskriminering. Det er videre tatt inn nye bestemmelser
om likelønn i ny § 2-4 – Likelønn.
Tjenestepensjon
Det er tatt inn en ny § 2-5 – Tjenestepensjon – om at de lokale parter en gang i tariffperioden
skal drøfte de etablerte ordninger om tjenestepensjon i bedriften. Bilaget om det samme strykes.
Kompetanse
Overenskomstens § 10-2.6 – Kompetanseutvikling – revideres, og gir en styrking av
bestemmelsene for økt kompetanse innenfor byggeindustrien. Fri med lønn en dag for å ta fag-,
etter- og videreutdanning tas inn.
Bonussystemer
Det er enighet mellom partene om at det ved tariffrevisjon i 2024 inntas bestemmelser om at
målekriterier som skadefrekvens og sykefravær skal unngås.
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