
PROTOKOLL

Ar 2022 den 30. mai ble det avholdt forhandlingsm¢ter
mellom Fellesforbundet og Norsk Industrivedr¢rende
tariffrevisjonen 2022 for overenskomst nr. 54
Sandta kove re nskomsten.

For Fellesforbundet:
Terje Johansen og Kjell S(/)rlie

For Norsk Industri:
Magnus Dybendal Foldvik, Stig Skarb¢ og Nora K¢berGarvoli

Partene ble enige om f(/)Igende:

1. ~konomi

Det gis etgenerelttiliegg pa kr. 4 pro time med virking fra 01.04.2022.

Det gis etytterligere bransjetiliegg pa kr. 0,2 pro time med virkning fra 01.04.2022.

Ny matpengesats er kr. 96.

Nye minstelfl)nnssatser(§ 2):
Arbeidstakere ansattO-6 mnd. kr. 200,06 pro time
Arbeidstakereansatt6mnd.-5ar Kr. 204,24 pro time
Arbeidstakere ansatt minst 5 ar kr. 210,56 pro time
Unge arbeidstakere (under 18 ar) kr. 131,62 pro time
Satsene inkludererdet generelie tillegget og bransjetiliegget.

Ny sats for fagarbeidertillegg (§ 2):

Kr. 11,50 pro time.

2. Andre endringer

Endringeri § 2:

Likel~nn

Partene erenige om at kvinnerog menn etterSandtakoverenskomsten underellers like forhold skal
vurderes likt, sa vel fortjenestemessigsom faglig. Ved lokale I(/)nnsforhandlingerskal derforpartene
gjennomga bade menns og kvinners l!2Innsforhold og vurdere arsakene til eventuelle l!2Innsforskjeller,
ref.likestillings- og diskrimineringslovens bestemmelser.

I aile bedriftersom etter loven har plikt til 0 gjennomfpJre kj(lJnnsdelt l(lJnnskartlegging annethvert or,
skal de tiJIitsvalgte delta i planlegging og evaluering av l(lJnnskartleggin gen.



Bonussystem
Dersom bedriften haret bonussystem, skat motekriterier som skadefrekvens og sykefravc£r unngos.

Tjenestepensjon
Nytt siste avsnitt:
Tjenestepensjon
Norsk Industri 09 Fellesforbundet vii understreke viktigheten av at de lokale partene en gang i hver
tariffperiode gjennomgard'e etablerte bedriftsordningene, og hva disse gir i til/egg til de ulike ytelser

som folketrygden gir ved oppnodd pensjonsalder, ved uf¢rhet osv. fo r de enkelte grupper av
arbeidstakere. Po bakgrunn avdetteskatpartenedr¢ftebehovetforo gj¢reendringeri de ordninger
bedriften har. Fra dr¢ftingene skal det settes opp protokoll.

Bilag 12 utgar. NummereringaVfl)vrige bilag flyttestilsvarende.

Endringeri §8:
Likestil/ing og likeverd SeRieFpelitislEe tiltak

Likestil/ing og ikke-diskriminering
Partene skal gjennom samarbeid, informasjon og dr¢ftelse fremme tikestilling og hindre
diskriminering po grunn av kj¢nn, graviditet, permisjon ved f¢dsel og adopsjon, omsorgsoppgaver,
etnisitet religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orienterin(L kj¢nnsidentitet og kj¢nnsuttrykk,
eller en kombinasjon av grunnlagene. Partene skalvidere s¢ke 0 hindre trakassering, seksuell
trakassering og kj¢nnsbasert voId.

Arbeidsgiver haransvar for bedriftens lovpalagte likestillingsarbeid, men begge parter haransvarfor
o ta initiativ i likestillingssp¢rsmol. Der det ikke inngas lokal avtale, skallikestillingsarbeidet ga inn i
det etablerte systemet for sama rbeid, informasjon og dr¢ftelser i bedriftene.

Det vises ogso til bestemmelsen i §2 om likel¢nn, Fellesbilag 6 og Hovedavtalens Tilleggsavtale /I -
Rammeavtale om a {femme likestilling og hindre diskriminering i arbeidslivet.

Eldre arbeidstakere
Fellesforbundet og Norsk Industri er enige om at de lokale parterskal oppta drfl)ftelser om
seniorpolitiske retningslinjer, slik at aile arbeidstakere skal kunne ha en mulighet til a vcere lengre i
arbeid. De lokale parterskal i den forbindelse dnZlfte elementersom gir ansatte stfl)rre trivsel og
bedre arbeidssituasjon.

Endringeri § 10:

Nytt 2. og 3. avsnitt:

Ved behov skaf{erarbeidsgiverti/veie ti/passet ordinrert arbeidst¢y til kvinnerog menn der unisex-
mode" ikke er til{fedsstil/ende. Det er en forutsetning at arbeidst¢yet til{redsstiller n¢dvendige HMS-
krav, og at dette er praktisk mulig og (lJkonomisk forsvarlig.

Der hvorarbeidstaker utf¢rerarbeid hvorarbeidet krever vernebriller, skal bedriften ti/by vernebriller
med styrke til arbeidstakere som haret dokumentert behov fordette, og hvor vernebriller som



benyttes utenpa ordinCEre bri/ler ikke gir hensiktsmessig vern. NCErmere retningsfinjerforordningens

praktisering, t. eks utgiftsdekning, arbeidets varighet mv. utarbeides pa den enkelte bedrift.

¢vrige avsnitt forskyves tilsvarende.

Endringeri § 11:
Dagens tekst endres til:
Kompetanseutvi kling/ opp/cering

Med sikte pa at arbeidstakerne ska/ kunne kva/ifisere seg for nye oppgaver, og kunne oppfyl/e
bedriftens fremtidige krav, er partene enige om:

• at bedriften og de tillitsva/gte rege/messig ska/ dr~fte generel/e opp/CEringssp~rsma/ med
tanke pa a ~ke de ansattes kompetanseniva. Partene ska/ dr~fte effektiv og fleksibe/
tilrette/egging foropp/CEring, herunder bruk av intern kompetanseover{¢ring og digital
oppla:?ring, derdette er hensiktsmessig.

• at bedriftog tillitsvalgte hvert ar dr~fterom det er et kompetansegap i henhold til bedriftens
behav farkampetanse 09 hvardan det i sa fall eventuelt kan le9ges til rette far at
arbeidstakere taranledning til a ta fag-, etter- ag videreutdanning. Dr¢ftingene skalta
utgangspunkt i bedriftens og den enkelte arbeidstakers behov og ~nskerom utvidet
kompetanse. Det b~r VCEreen ma/setting at det drives fagopp/CEring i al/e bedrifter som
oppfyller kravene for a VCEreopp/CEringsbedrift.

• at ved inn{¢ring av ny teknologi skal ber~rte arbeidstakere gis n~dvendig oPP/CEring.
Oppla:?ringens ka ra kter og om fa ng ska Idr~ftes mel/om pa rten e i det en kelte tiffel/et, jt. Kap. V
i tilleggsavtalen IV til Hovedavtalen. Oppla:?ringen innenforden enkeltearbeidstakers
ordincere arbeidstid skal skje uten tap av fortjeneste.

• Partene sen traIt og lokalt ma legge til rette forat arbeidsinnvandrere som arbeider i landet,
og sam sikter mot a bli en del av det norske arbeidsmarkedet, ma fa styrket sine
grunnleggende ferdigheter i sprak, sikkerhetskunnskap og arbeidskultur.

• at det legges til rette for kompetansehevende tiltak gjennom Industrifagskalen ellerandre
relevante etter ag videreutdanningsl¢p, i den grad dette ikke er til hinder for arbeidsgivers
farsvarlige planlegging av drifts- og personaldisponeringer. Det er en farutsetning at
utdanningen ¢kerproduktiviteten og amstillingsevnen til bedriften ag den enkelte
arbeidstaker. Eventuel/e tiltak skal avtales mel/om arbeidsgiverog arbeidstaker.

For at den enkelte skal motiveres og gis mulighet til etter- og videreutdanning, kan det etter
enighetmel/om arbeidsgiverog arbeidstakergis anledning til a gjennom(¢re
kampetansehevende tiltak som nevnt overav inn til 7. 5 timers varighet proar, betalt med
ardincerl¢nn. Innvilgelseav dette kreveren malsetting am full{¢ring og at arb eids taker selv
bidrarmed n¢dvendig egeninnsats i[ritiden. ¢vrige kriterier avtales lokalt.

Endringeri § 12:

Punkt 12 - Tjenestepensjoner- slettes.



Endringeri § 13:

Varighetog oppsigelse:

Denne overenskomsttreri kraft pro 1. april ~ 2022 og gjeldertil og med 31. mars ~ 2024 og
videre 1- ett - ar om gangen dersom den ikke av en av partene blir sagt opp skriftlig med 2 - to-

maneders varsel.

Reguleringsbestemmelserfor2. avtalear:

F(ljr utl(ljpet av f(ljrste avtalear, skal det opptas forhandlinger mellom NHO og LO, eller det organ LO
bemyndiger, om eventuelle l(ljnnsreguleringerfor2. avtalear. Partene erenige om at forhandlingene
skal f(ljres pa grunnlag av den (ljkonomiske situasjon pa forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2.
avtalear samt pris- og l(ljnnsutviklingen i 1. avtalear.

Endringene i tariffavtalene for 2. avtalear tas stilling til i Los Representantskap, ellerdetorgan LO
bemyndiger, og NHOs representantskap. Hvis partene ikke blir enige, kan den organisasjon som har
fremsatt krav innen 14 -fjorten - dager etterforhandlingenes avslutning, si opp de enkelte
tariffavtalermed 14 - fjorten - dagersvarsel (dogikke til utl!1)pf!1)r1. april ~ 2023).

Ikrafttrede Isesbestemmelser
Det generelle tillegget og bransjetillegget gis med virkning fra 1. april 2022, men utbetales ikke f!1)r
oppgj(ljret e rvedtatt. 0vrige endringer i overenskomsten gjelderfra vedtakelsesdato.

L(ljnnsforh(ljyelsene gj(ljres ikke gjeldende for arbeidstakere som er sluttet i bedriften f(ljrvedtakelsen.
Det foretas ikke omregning og ette rbetaling av skifttillegg, overtidstillegg mv for arbeid utf!1)rt f(ljr
vedtakelsen.

uravstemning
Fellesforbundetgjennomf(ljrer uravstemningforoverenskomsten 22. juni 2022 med svarfrist til Norsk
Industri23. juni 2022.

Til protokollen:

Det gjennomf(ljres et utvalgsarbeid itariffperioden. Utvalgetskalse pa muligheten fora sla sammen
Sandtakoverenskomsten med en annen passendeoverenskomst, ellereventueltga overtil en annen
passende overenskomst. Utvalgsarbeidetskalvcere ferdigstilt senestved utgangen av desember
2023.

***

Oslo, 30. mai 2022.

Norsk Industri Fellesforbundet

C--~ _

_/1:~ ~.~
Terje'J~

I~W~U;r_
Magnus Dybendal Foldvik


