
TARIFF OPPGJØRET
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 Verkstedoverenskomsten for Forsvaret (VO-F) 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

Trygve A. Skogseide, forhandlingsleder

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

Informasjon om resultatene av mekling på

Verkstedoverenskomsten 
for Forsvaret (VO-F) →



Noen av de viktigste  
resultatene:

Økonomi
Det gis et generelt tillegg til alle på 
4 kroner pr time med virkning fra 
1. april 2022. 

Det opprettes ett nytt 8 års ansien
nitetsstrinn som gjøres gjeldende fra 
1. 7. 2022 med ordinær følgeeffekt på 
øvrige trinnintervaller. 
• 8 års tjeneste:   kr 2,50
• 12 års tjeneste: kr 4,06
• 16 års tjeneste: kr 4,06
• 20 års tjeneste: kr 4,06
• 24 års tjeneste: kr 4,06
• 28 års tjeneste: kr 4,06

Minstelønnssatsene justeres i 
overensstemmelse med endringene 
i Industrioverenskomstens VOdel. 

Matpengesatsen økes til kr 96, 

(I tillegg kommer statistisk lønnsre
gulering 1. juni og 1. januar).

Inntak av sivile lærlinger
Pkt 3.1.2 De sentrale partene vil 
understreke betydningen av at når 
partene i drøftingene ser på inntak 

av lærlinger, skal også inntak av VO/F 
lærlinger vurderes.

Til protokollen:
Partene henviser til VO-F pkt 3.1.2

Partene vil snarest og senest innen 1. 
september 2022 sette ned en parts
sammensatt gruppe for en helhetlig 
gjennomgang og vurdering av det 
fremtidige behovet for kompetanse 
innen OVK feltet. Arbeidet skal sees 
i sammenheng med Forsvarets 
eksisterende og fremtidige kompe
tansebehov i de tekniske fagfelt og 
komme med forslag til tiltak. 

Arbeidet skal ha som målsetning å 
etablere en strategisk tilnærming 
til fremtidig rekruttering av OVK, 
herunder OVK lærlinger. 

Partene skal følge dette arbeidet 
gjennom tariffperioden.

Krav til førstegangstjeneste ved 
nyansettelser 
Til protokollen:
Av likestillingshensyn skal det ved 
nyansettelser som hovedregel ikke 
stilles krav til avtjent førstegangs
tjeneste. Det kan stilles krav om 

Anbefalt forslag for Verksted
overenskomsten for Forsvaret (VO-F)



villighet for kurs i grunnleggende 
soldatutdanning (GSU).

Seriøsitetskrav – Bortsetting av 
arbeid til sivil forsvarsindustri
Til protokollen:
Partene viser til brev fra FSJ hvor 
innholdet er mottatt og lest av 
Fellesforbundet i meklingen. Brevet 
vil sendes til Fellesforbundet v/ leder 
Jørn Eggum.

Kommentar:
Forhandlingsutvalget mener 
Forsvarssjefens brev med segl 
til Fellesforbundet langt på vei 
knesetter prinsippet om reell 
medbestemmelse før beslutning om 
å sette bort arbeidsoppgaver til sivil 
forsvarsindustri eventuelt fattes. 

Fellesforbundet vil følge opp 
denne saken fortløpende i rettslige 
prosesser og i avtalt utvalgsarbeid. 

Innføring av sliterordningen 
LO-NHO i Forsvaret
Til protokollen:
I perioden skal partene komme 
sammen for å vurdere innføring av 
sliterordningen LO-NHO og bortfall 
av sluttvederlagsordningen.

Andre nye bestemmelser fra 
Frontfaget:
Kompetansereform om etter og 
videreutdanning for alle

Nye bestemmelser om likelønn, 
likeverd og ikke diskriminering.

Bestemmelse om tilbud om verne
briller med styrke. 

Det vises for øvrig til forhand
lingsprotokollen mellom FST og 
Fellesforbundet.

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

Verkstedoverenskomsten 
for Forsvaret (VO-F)
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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!)


