TARIFFOPPGJØRET
2022
Bruk stemmeretten!
Vi har vært igjennom en tøff runde med forhandling og mekling med
arbeidsgiver på Fellesoverenskomsten for byggfag. 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.
Etter to magre koronaoppgjør hadde vi et tydelig mandat: Å styrke
kjøpekraften. Men også å utvikle avtalene våre.
I dette oppgjøret har vi landet på et økonomisk resultat som er høyere enn anslått
prisvekst. Vi har fått et løft på minstlønna, partene har forpliktet seg til å jobbe for å styrke
akkordlønnssystemet og vi har løftet etter- og videreutdanning for bygningsarbeidere. Vi
styrker likestillingen på bedriftene.
Vi skal ha uravstemning 5. mai. Fellesforbundets forhandlingsutvalg anbefaler
enstemmig å stemme ja til forslaget. Jeg håper du vil sette deg inn i resultatene og bruke
stemmeretten!
Med vennlig hilsen
Per Skau, forhandlingsleder

Bruk din rett og plikt:
stem ved uravstemningen
5. mai!

Informasjon om resultatene av mekling på

Fellesoverenskomsten
for byggfag

→

Anbefalt forslag for Fellesoverens
Noen av de viktigste
resultatene:
Økonomi:
Det gis et generelt tillegg på kr 4 pr
time til den enkelte fra 1. april 2022.
Minstesats for fagarbeider økes med
kr 10,- til kr 230,-

Kronefaktor:
Tømrer minst kr 220,07
Isolatør kr 224,88
Betong minst kr 262,37
Anleggsgartner minst kr 1,90
Partene forplikter seg til å intensivere
arbeidet med å styrke akkord som
lønnssystem.

Arbeidstakere uten fagbrev:
Uten bransjeerfaring kr 207,40
Med bransjeerfaring kr 216,Under 18 år kr 139,-

Likestilling

Overtidsgodtgjørelsen økes
til kr 289,30

Gjennomslag for konkrete bestemmelser i overenskomsten angående
likestilling og diskriminering.

Matpengesatsen økes til 96,-

Arbeidstøy

Økning av satsene for reise- og
gangtid.

BNL og Fellesforbundet etablerer et
servicekontor for å fremme akkord.

Bedre bestemmelser om tilpasset
arbeidstøy for både kvinner og menn.

Vernebriller med styrke
Akkord:
Påslag akkord:
● Blikkenslager114,99%
● Maler6,84%
● Murer9,52%
● Rørlegger23,18%
● Taktekker58,70%

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

Bonussystemer
Målekriterier som skadefrekvens og
sykefravær skal unngås.

skomsten for byggfag
Kompetanse:
Fri med lønn i en dag for å ta fag-,
etter- og videreutdanning.
Styrking av bestemmelsene for økt
kompetanse i byggebransjen.

Offshore
Offshorearbeiderne har fått bedre
forutsigbarhet for mer fritid i
hjemmet etter endt arbeidsperiode.
Tydeliggjøring av retten til betaling
ved avbrudd av oppholdsperiode,
og for arbeid utover normal
oppholdsperiode.

Digitale verktøy
Det skal gjennomføres utvalgsarbeid
på digitale verktøy og verktøylister.

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/lonn-og-tariff/tariffoppgjoret-2022/
Trenger du ytterligere hjelp kan du ta kontakt med den
tillitsvalgte på din arbeidsplass

Tariffrevisjonen 2022:

Stemmeseddel over
forslag til ny tariffavtale

Fellesoverenskomsten
for byggfag
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!)

