
Protokoll

Ar 2022, den 14. juni ble det avholdt forhandlinger mellom Fellesforbundet (FF)
og ASVLvednMende revisjon av VTA-Overenskomsten.

Fra Fellesforbundet m0tte: Hege Espe
Rune Hantho
Cato Augestad
Karin Steen
Lillian Engvik

Fellesforbundet
Fellesforbundet
Odda Produkt AS
OPT AS
Allvekst AS

Fra ASVLm0tte: OagSandvik
Jens Gram
Rita Sandnes (elektronisk)

Tonje Solstad (elektronisk)

ASVL
ASVL
S01veAS
Svelvik Produkter AS

Etter forhandlinger og scerm0ter ble partene enige om at Overenskomsten
anbefales fornyet med f01gende end ringer:

1. Minste sats i § 8 A settes fra 1.4.2022 til kr. 25,00 protime.

2. Det gis et generelt tillegg pa kr. 1kr protime, til aile som er omfattet av
VTA - overenskomsten med virkning fra 1. april 2022. Arbeidstakere som
etter a ha mottatt det generelle tillegg pa kr. 1,00 protime, fremdeles er
10nnet under satsen, 10ftes opp til den nye satsen pa kr. 25,00 protime
fra 1. april 2022.

Gjennomf(l)ring av tillegg:

L0nnsforh0yelsen gj0res ikke gjeldende for arbeidstakere som slutter i
bedriften f0r vedtakelsen. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av
overtidstillegg, skifttillegg m.v. for arbeid utf0rt f0r vedtakelsen.

Lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger skal f0res pa basis av overenskomsten og slik at tillegg skal
gis pa grunnlag av den enkelte bed rifts 0konomiske virkelighet, dvs. bedriftens
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0konomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne. Tema for
forhandlingene kan ogsa VCErelokale ansiennitetstrinn.

Lokale forhandlinger skal f0res mel 10mde stedlige parter og skal VCErereelle.

Parter er enige om f01gende end ringer i Overenskomsten. Tekst som utgar er
overstr0ket. Ny tekst er understreket:

Det foretas f(6lgende endringer i Overenskomsten:

§4 Arbeidstakerens oppgaver i bedriften

Ny siste setning:

Ingen skal VCErealene pa jobb, med mindre dette skjer etter en konkret
risikovurdering.

§ 6 A Opplcering og personalutvikling

Nvtt tredje avsnitt: ¢vrige avsnitt forskyves.

For at den enkelte skal motiveres og gis mulighet til etter- og videreutdanning,
kan det etter enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker gis anledning til a
gjennomf0re kompetansehevende tiltak av inntil 7,5 timers varighet per ar
betalt med ordinCEr 10nn. Innvilgelse av dette krever en malsetting om
fullf0ring og at arbeidstaker bidrar med n0dvendig egeninnsats i fritiden.

¢vrige kriterier avtales lokalt.

§ 10 L(6nnunder sykdom mv
Tredje avsnitt. F01gendestrykes:

Skjer'met sektar er til \'urdering i et affentlig utvalg(NOU)hvar bade LO ag ASVL
er representert. Utvalgets mandat er blant annet a vurdere VTA tiltakets plass
sam en del av arbeidslinja i Narge. Partene er enige am at sP0rsmai sam 10nn
ag trygderettigheter til VTA ansatte b0r s0kes 10stgjennam arbeidet i dette
utvalget.
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14 Varighet

Avtaleperiodens lengde

Denne overenskomst trer i kraft pr 1. april 2022 og gjelder til 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.

Reguleringsbestemmelser for 2. avtalear.

F0r utl0pet av 1. avtalear skal det opptas forhandlinger mellom ASVLog LO
eller det organ LO bemyndiger om eventuelle 10nnsreguleringer for 2. avtalear.
Partene er enige om at forhandlingene skal f0res pa grunnlag av den
0konomiske situasjonen pa forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtalear
samt pris- og 10nnsutviklingen for 1. avtalear.

Endringene i tariffavtalene for 2. avtalear tas stilling til i LOs representantskap
eller det organ LO bemyndiger og styret i ASVL. Hvis partene ikke blir enige, kan
den organisasjon som har fremsatt krav innen 14 - fjorten - dager etter
forhandlingenes avslutning, si opp de enkelte tariffavtaler med 14 - fjorten -
dagers varsel (dog ikke til utl0P f0r 1. april 2023).

Svarfrist

Svarfrist settes til 24.08.2022 kl. 12.00.
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