
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 

landet på et økonomisk resultat som er høyere enn anslått prisvekst.

I oppgjøret på VTA overenskomsten 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 ha uravstemning tirsdag 23. august, 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

Hege Espe, forhandlingsleder

Bruk din rett og plikt: 
stem ved uravstemningen 
23. august!

Informasjon om resultatene av mekling på

VTA-overenskomsten →



Noen av de viktigste 
resultatene:

Økonomi
Det gis et generelt tillegg på kr 1,- per 
time.

Ny minstesats kr 25,- per time.

Dette innebærer en økning på 
minstesatsen med kr 2,50 i tariffpe-
rioden.

Det blir presisert i protokollen at det 
skal føres reelle lokale forhandlinger 
mellom de stedlige parter, og at 
et aktuelt tema kan være lokale 
ansiennitetstrinn.

Kompetanse
Fri med lønn 1 dag per år for å ta fag-, 
etter- og videreutdanning.

Kriterier for dette skal avtales lokalt.

Bestemmelse om alenearbeid
Det er tatt inn en ny bestemmelse i 
overenskomstens § 4 om at ingen 
skal være alene på jobb, med mindre 
det er foretatt en konkret risikovurde-
ring i forkant.

Dette er for å bedre å ivareta 
sikkerheten til våre medlemmer som 
arbeider for eksempel med maskiner 
og annet utstyr.

Likestilling, arbeidstøy og verne-
briller med styrke
Det vises til frontfags-forhand-
lingene, der likestilling, tilpasset 
arbeidstøy for alle og vernebriller 
med styrke var viktige krav.

Dette er bestemmelser som allerede 
var bedre ivaretatt i VTA-overens-
komsten, og som det derfor ikke var 
nødvendig å forhandle på i år.

Anbefalt forslag for VTA-
overenskomsten



Forhandlingsdelegasjonens 
tanker om resultatet
Lov om obligatorisk tjenestepensjon 
vil fra 1. juli gjelde fra første krone. 
Dette har Finansdepartementet 
avklart at også gjelder ansatte på en 
VTA plass. 

Dette er en viktig milepæl for våre 
medlemmer, og det vil medføre en 
markant økonomisk forpliktelse 
for bedriftene, som nå må gi alle i 
bedriften den samme tjenestepen-
sjonen. 

Forhandlingsdelegasjonen er godt 
fornøyd med forhandlingene, og 
anbefaler enstemmig resultatet.

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

VTA-overenskomsten
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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!)


