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KRAV 

VTA-OVERENSKOMSTEN 

TARIFFOPPGJØR 2022 

Overlevert 14 juni  

Forhandlingsdelegasjon 

Navn Verv Bedrift/avdeling 

Hege Espe Forhandlingsleder Forbundsledelsen 

Cato Augestad Tillitsvalgt Oddaprodukt AS 

Karin Steen Tillitsvalgt Oslo Produksjon og 
Tjenester AS 

Lillian Berdal Engvik Tillitsvalgt Allvekst AS 

 

Fra administrasjonen: Rune Hantho 
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Generelt tillegg 

Det kreves et generelt tillegg på kr 1.50 pr time. 

 

§ 4 Arbeidstakerens oppgaver i bedriften 

Det fremmes krav om ny siste setning:  

Ingen skal være alene på jobb, uten at det er ledelse eller andre tilstede. 

 

§ 6 A Opplæring og personalutvikling 

Nytt tredje avsnitt:  Øvrige 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 å gjennomføre 

kompetansehevende tiltak av inntil 7,5 timers varighet per år betalt med ordinær lønn. 

Innvilgelse av dette krever en målsetting om fullføring og at arbeidstaker bidrar med 

nødvendig egeninnsats i fritiden. Øvrige kriterier avtales lokalt. 

 

 

§ 8 Lønnsbestemmelser 

Det fremmes krav om økning av minstelønnssats. Ny sats kr 26,- pr time. 

Det fremmes krav om å innføre et ansiennitetstrinn etter to år i bedriften. 

 

 

§ 10 Lønn under sykdom mv 
Det fremmes forslag om å stryke tredje avsnitt. 

 

Skjermet sektor er til vurdering i et offentlig utvalg(NOU)hvor både LO og ASVL er 

representert. Utvalgets mandat er blant annet å vurdere VTA-tiltakets plass som en del av 
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arbeidslinja i Norge. Partene er enige om at spørsmål som lønn og trygderettigheter til VTA-

ansatte bør søkes løst gjennom arbeidet i dette utvalget. 

 

 

§14 Varighet 

Avtaleperiodens lengde 

Denne overenskomst trer i kraft pr 1. april 2022 og gjelder til 31. Mars 2024 og videre 1 – ett 

år om gangen dersom den ikke av en av partene blir sagt opp skriftlig med 2 – to måneders 

varsel. 

Reguleringsbestemmelser for 2. avtaleår. 
 
Før utløpet av 1. avtaleår skal det opptas forhandlinger mellom ASVL og LO eller det organ 
LO bemyndiger om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. Partene er enige om at 
forhandlingene skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjonen på 
forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår samt pris- og lønnsutviklingen for 1. 
avtaleår.  
Endringene i tariffavtalene for 2. avtaleår 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 utløp før 1. april 2023).  
 

 
 
 
Forbehold om nye krav 
 
Fellesforbundet tar forbehold om å endre eller fremme nye krav i løpet av forhandlingene. 

 

 

 


