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Forbundets avdelinger og klubber (via avdeling) og enkeltstående bedrifter hvor Overenskomst for
miljøbedrifter (MEF) er gjort gjeldende.

Informasjon om tariffoppgjøret 2022 - Miljøoverenskomsten med
MEF
Det orienteres om endringer i overenskomsten vedrørende økonomi og tekst etter
hovedoppgjøret 2022 mellom Fellesforbundet og Maskin Entreprenørenes Forbund.
Generelt tillegg og lavlønnstillegg
Det gis et generelt tillegg på 4,- kr pr. time, pluss lavlønnstillegg kr 3,- pr. time som gir totalt
kr 7,- pr. time som betales til alle som arbeider på avtalen, også de som lønnes over
overenskomstens lønnssatser
MINSTELØNN: Minstelønnssatsen økes med kr 8,- pr time.
• Ny minstelønn o/18 år Kr 200.32,• Unge under 18 år Kr 140.22,- (70 % av kr 200,32)
Kompetansetilleggene: Alle satsene økes med kr. 0.50,- ny sats blir da kr 5.50,-

Matpenger
§ 5.8 a) Matpengesatsen økes til kr 96,§ 5.10 Alle satsene er øket

Bedriftansiennitet: Beregning av ansiennitet er styrket

Tjenestepensjon bilag 12: Fikk inn at alle er sikret pensjonsinnbetaling fra første krone,
parten skal i tariffperioden ha gjennomgang av pensjonsordningene i bedriften.

§ 8.1 arbeidstøy og vernutstyr: Tilpasset arbeidstøy (unisex) for kvinner og menn.
• Rett til vernebriller med styrke er inntatt i samme paragraf
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950 956 828
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9001 07 02673
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Farlig avfall
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.

Tilleggene er gjeldene fra 1 mai 2022.

Ny overenskomst med oppdaterte satser og tekst vil sendes ut så snart den er ferdig
revidert.
Når revidert tariffavtalen er klar kan den også lastes ned fra vår hjemmeside,
https://www.fellesforbundet.no/lonn-og-tariff/tariffavtaler/miljovirksomheter/
Det påpekes at:
Det er etter oppgjøret penger til lokale forhandlinger, og lokale forhandlinger skal føres på
basis av overenskomsten og slik at tillegg skal gis på grunnlag av den enkelte bedrifts
økonomiske virkelighet, dvs. bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og
konkurranseevne.
Lokale forhandlinger skal føres mellom stedlige parter og skal være reelle, uavhengige av
hvilke begreper overenskomstene inneholder mht. forhandlinger, drøftinger, vurderinger eller
lignende.

Med vennlig hilsen
Fellesforbundet

Stig Lundsbakken

Ole Einar Adamsrød

(sign.)

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

(sign.)

