TARIFFOPPGJØRET
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
landet på et økonomisk resultat som er høyere enn anslått prisvekst.
I oppgjøret på Overenskomst for Miljøvirksomheter bygger vi på frontfagets ramme. 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 ha uravstemning torsdag 2. juni 2022,
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
Ole Einar Adamsrød, forhandlingsleder

Bruk din rett og plikt:
stem ved uravstemningen
2. juni!

Informasjon om resultatene av mekling på

Overenskomst for
Miljøbedrifter

→

Anbefalt forslag for
Overenskomst for Miljøbedrifter
Partene ble fredag 7. mai enige,
etter to dager med forhandlinger
mellom LO, Fellesforbundet og Norsk
Arbeidsmandsforbund på den ene
siden, og Maskinentrepenørenes
forbund på den andre siden.

Noen av de viktigste
resultatene:
Økonomi
Alle som ligger over minstelønnssatsen får et generelt tillegg på kr 4,Alle får også et lavlønnstillegg på kr 3,Minstelønnssatsene over 18 år økes
med kr 8,- til kr 200,32
Unge arbeidere får lønna økt med kr
5,60 til kr 140,22
Alle kompetansetilleggene ble økt
med kr 0,50 ny sats er da kr 5,50

Matpenger
§ 5.8 a) Matpengesatsen økes
til kr 96,§ 5.10 diett ved reise/opphold
For turer med overnatting og over 12
timer er ny sats kr 127,50

For turer uten overnatting og over 12
timer er ny sats kr 94,Ved beordring til overnatting utenfor
hjemmet økes satsen til kr 162,Alle tillegg gjøres gjeldende med
virkning fra 1. mai 2022. Lønnsforhøyelsene gjøres ikke gjeldende
for arbeidstakere som er sluttet i
bedriften før vedtakelsen. Det foretas
ikke omregning og etterbetaling av
overtidstillegg, skifttillegg mv. for
arbeid utført før vedtakelsen.

Arbeidstøy
Bedre bestemmelser om tilpasset
arbeidstøy for både kvinner og menn.
Rett til vernebriller med styrke er
inntatt i samme paragraf

Bedriftansiennitet
Ved beregning av bedriftansiennitet
er nå deltidsansatte, og midlertidig
ansatte likestilt når de blir fast ansatt.

Kompetanse

Farlig avfall

Fag-, etter- og videreutdanning:

Vi fikk inn tekst som regulerer at
ansatte kan få betalt når de arbeider
med farlig avfall.

Partene viser til regjeringens svar til
partene i frontfaget om den varslede
kompetansereformen. LO og MEF vil
sammen følge dette arbeidet med
sikte på at det kan utvikles bedre
relevante tilbud til etter- og videreutdanning for fagarbeidere innenfor
bransjene.

Tjenestepensjon

Det skal lokalt avtales tillegg for
ansatte som primært arbeider med
mottak, innhenting og behandling av
farlig avfall. Arbeidstakere som ikke
har dette som sin primære oppgave,
men kun tilfeldig eller sporadisk
arbeider med farlig avfall, omfattes
ikke av bestemmelsen..

Bilag 12 ble revidert slik at alle er
sikret pensjonsinnbetaling fra 1
krone. Det kom tekst som sikrer at
parten årlig skal ha en gjennomgang
av pensjonsordningene.

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

Overenskomst for
Miljøbedrifter
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!)

