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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. 

Etter to magre koronaoppgjør hadde vi et tydelig mandat: Å styrke 

kjøpekraften. Men også å utvikle avtalene våre. I dette oppgjøret har vi 

gjort begge deler. 

I oppgjøret på Kranoverenskomsten 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 nå ha uravstemning, 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

Endre Lie, forhandlingsleder

Bruk din rett og plikt: 
stem ved uravstemningen 
23. august!

Informasjon om resultatene av forhandling på

Kranoverenskomsten  →



Noen av de viktigste  
resultatene:

Økonomi
Det gis et generelt tillegg på kr. 4,00 
til alle med virkning fra 01.06 2022.

Grunnlønn i 4.1, 4.2, 4.3 og 4.5 
justeres pr 1. juni 2022 til kr. 224,- 
inkludert det generelle tillegget. 
Dette er en økning i grunnlønnen på 
kr. 6,00 

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

Ved behov skaffer arbeidsgiver til 
veie tilpasset ordinært arbeidstøy til 
kvinner og menn der unisex-modell 
ikke er tilfredsstillende.

Det er også ny tekst på: 
Der hvor arbeidstaker utfører arbeid 
hvor arbeidet krever vernebriller, 
skal bedriften tilby vernebriller med 
styrke til arbeidstakere som har et 
dokumentert behov for dette, og hvor 
vernebriller som benyttes utenpå 
ordinære briller ikke gir hensikts-
messig vern. Nærmere retningslinjer 

for ordningens praktisering, f. eks 
utgiftsdekning, arbeidets varighet mv. 
utarbeides på den enkelte bedrift.

Kompetanse
Det er nye og forsterkede bestem-
melser om kompetanse, etter- og 
videreutdanning i § 7.1, som blant 
annet inneholder enighet om at 
partene ved den enkelte bedrift skal 
det utvikles og holdes ved like en 
systematisk plan for kompetanseut-
vikling.
Det er også enighet om fri med 
lønn i en dag for å ta fag-, etter- og 
videreutdanning.

Likestilling
I bilag 8 er det nye og forsterkede 
regler om likestilling og ikke-diskri-
minering.

Anbefalt forslag for 
Kranoverenskomsten   



Utvalgsarbeider
Strukturutvalg:

 ● Partene er enige om at 
Kranoverenskomstens § 4 
Lønnsbestemmelser, § 5 
Overtid, § 6 Fagarbeider tillegg 
og § 7 Matpenger og diett har 
behov for en gjennomgang 
av bestemmelsene. For å få 
til dette nedsettes et utvalg 
som skal se på forenklinger og 
eventuelt komme med forslag til 
justeringer i bestemmelsene.

 ● Utvalget skal bestå av inntil 
tre representanter fra hver av 
partene. Utvalget skal avslutte 
arbeidet innen 01.10.2023. 

Resultatet er anbefalt av begge 
parter og, uravstemning og vedta-
kelse den 22. august med svarfrist 
den 23. august 2022

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

Kranoverenskomsten
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Jeg sier JA til forslaget:   ❏

Jeg sier NEI til forslaget: ❏

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


