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Til avdelinger, klubber (via avdeling) og enkeltstående bedrifter 

hvor Glassoverenskomsten er gjort gjeldende 

Tariffoppgjøret 2022 - Glassoverenskomsten 

 

Ved uravstemningen den 2. juni 2022 ble forhandlingsresultatet fra tariffoppgjøret mellom Glass 

og Fasadeforeningen og Fellesforbundet på Glassoverenskomsten 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. 

I tillegg gis det, også med virkning fra 1. april 2022, et tillegg på kr. 1,00 per time til 

arbeidstakere omfattet av industripreget virksomhet (bedrifter med produksjon av isolerruter, 

herding, bøying, laminering, samt produksjon av fasadeelementer osv.). 

 

 

Minstelønn, fagbrevtillegg, skifttillegg og andre satshevinger i Glassoverenskomsten 

Med virkning fra etter vedtakelsen 2. juni 2022 er det foretatt en rekke satshevinger i 

Glassoverenskomsten. 

 

Garantibestemmelse minstelønn 

Minstelønnssatsene i overenskomstens § 2.3 er hevet. Nye satser: 

- Nyansatt voksen arbeidstaker  kr. 196,00 per time 

- Etter 1 år    kr. 203,00 per time 

 

Utetillegg 

Utetillegget i overenskomstens § 2.4.1 er hevet. Ny sats kr. 11,00 per time. 

 

Fagbrevtillegg 

Fagbrevtillegget i overenskomstens § 2.4.2 er hevet. Ny sats kr. 14,00 per time. 

 

Smusstillegg 

Smusstillegget i overenskomstens § 2.4.4 er hevet. Ny sats kr. 6,50 per time. Videre er unntaket 

for daglig drift og daglig renhold strøket. 

 

Skifttillegg 

Skifttillegget i overenskomstens § 2.5.2 er hevet. Nye satser: 

- For 2. skift kr. 24,00 per time 

- For 3. skift kr. 35,00 per time 
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Matpenger 

Satsen for matpenger i overenskomstens § 4.3.3 er hevet. Ny sats kr. 123,00. 

 

Arbeid utenfor bedriften – hvor nattopphold ikke er nødvendig 

Satsene knyttet til reise hvor nattopphold ikke er nødvendig (reise- og gangtidsbestemmelsene) i 

overenskomstens § 7.2 er hevet i tråd med meklingsresultatet på Overenskomsten for byggfag 

(FOB). 

Det er videre inntatt en ny tekst under § 7.2.2 – Når arbeidsgiver sørger for transporten. 

 

 

Øvrige nye bestemmelser 

Bonussystemer 

Det er inntatt en bestemmelse under overenskomstens § 2.6.1 om at ved eventuell inngåelse av 

avtaler om bonussystem, så skal målekriterier som skadefrekvens og sykefravær unngås. 

 

Månedslønn 

Det er i overenskomstens § 2.6.3 inntatt en bestemmelse om at det etter lokal avtale skal være 

anledning til å anvende månedslønn. 

 

Tjenestepensjon 

Det er tatt inn en ny § 2.7 – Tjenestepensjon – hvor det understrekes viktigheten av at de  lokale 

parter en gang i tariffperioden drøfter de etablerte ordninger om tjenestepensjon i bedriften. 

Bilaget om tjenestepensjon er strøket. 

 

Kompetanse 

Overenskomstens kapittel 3 revideres, og gir en styrking av bestemmelsene for økt kompetanse 

innenfor glassbransjen. Fri med lønn en dag for å ta fag-, etter- og videreutdanning tas inn. 

 

Overtidsarbeid ved permittering 

Forbedring i overenskomstens § 4.6.2. Før eventuelt overtidsarbeid ved permitteringer 

iverksettes skal dette nå avtales mellom partene lokalt. 

 

Arbeidstøy 

I overenskomstens § 5.1.2 – Arbeidstøy og verneutstyr - vil det inntas bedre bestemmelser om 

tilpasset arbeidstøy for både kvinner og menn. 

 

Likestilling og ikke-diskriminering 

Det er i overenskomstens § 10.2 gjennomslag for konkrete bestemmelser i overenskomsten om 

likestilling og ikke-diskriminering. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Fellesforbundet 
 

Stig Lundsbakken Terje Johansen 

(sign.) (sign.) 
 

Dette brevet er elektronisk godkjent i Fellesforbundet og har derfor ingen signatur 


