Tariff 2018

NHOs medlemmer bundet av Overenskomst for Private anlegg
Oslo, 18. april 2018

ANBEFALT FORHANDLINGSLØSNING I SAMORDNET LØNNSOPPGJØR
MELLOM LO OG NHO SAMT RESULTAT FRA FORBUNDSVISE
TILPASNINGSFORHANDLINGER FOR OVERENSKOMST FOR PRIVATE
ANLEGG 2018 - 2020
Viser til tariffnytt med informasjon om avstemning sendt fra NHO den 08.04.2018. LO og NHO kom
frem til en forhandlingsløsning under meklingen i tariffoppgjøret 2018. Meklingsprotokollen og
protokollen fra tilpasningsforhandlinger ligger tilgjengelig på BNLs nettsider.

Utbetaling av nye tillegg/lokale forhandlinger
Endelig vedtakelsesfrist mellom NHO og LO og YS er 27. april 2018. Lokale forhandlinger må ikke
gjennomføres før oppgjøret er vedtatt.
De nye lønnssatsene skal ikke utbetales før vedtakelsen. NHO kommer med informasjon om resultatet
av uravstemningen.
Forslaget inneholder bl.a. følgende punkter:
•

AFP
Partene har i meklingen kommet langt i å sette rammene for en ny og mer bærekraftig AFP-

ordning. En ny modell vil bli utredet i løpet av året. Målet er å komme så langt gjennom
utredningen at vi kan være enige om å behandle ny modell i lønnsoppgjøret 2019.
•

Slitertillegg
Det er enighet om å gi et "slitertillegg" til de som går av med AFP ved 62, 63 eller 64 år, og
som ikke har helse til å fortsette i arbeid.
Tillegget utbetales maksimalt frem til AFP-pensjonisten fyller 80 år.
Premieinnbetaling til Sluttvederlagsordningen/Slitertillegget vil opphøre 1. januar 2024.

•

Reise, kost og losji
Norsk Industri og Fellesforbundet har klart å komme frem til en felles forståelse av hvordan RKL
skal håndteres.

•

Lønnstillegg
Det gis et generelt lønnstillegg på kr 1,00 per time fra 1. april 2018.
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I forbundsvise tilleggsforhandlinger og innregningsforhandlinger ble
Byggenæringens Landsforening og Norsk Arbeidsmands forbund enige om
følgende satshevninger i avtalen:
Partene er enige om at det disponible forbundsvise beløpet på kr. 0,30 jfr. protokollen av 13. mars
2018, utbetales som et generelt tillegg ved at kr. 0,30 er lagt på tarifftillegget i § 2 (5). Det gjelder også
det generelle tillegget forhandlet mellom LO og NHO på kr 1,00 per time.
Partene er enige om følgende satshevninger i overenskomsten:
Ny § 2 (1)
Fra 1. april 2018 gjelder følgende garanterte minstelønnssatser for voksne arbeidstakere:
37,5 timers uke kr. 208,00 pr. time
36,5 timers uke kr. 213,70 pr. time
35,5 timers uke kr. 219,71 pr. time
33,6 timers uke kr. 232,13 pr. time
Den garanterte minstefortjenesten består av grunnlønn og tarifftillegg. Grunnlønnen er den garanterte
minstefortjenesten minus tarifftillegget.
(5) Tarifftillegg
Tarifftillegget økes til kr. 24,80.
§ 9-1 (8) Matpenger
Partene er enige om at ny matpengesats settes til kr. 86,50.
§ 9-1 (9) Grunnlaget
Ny sats for overtidsgrunnlaget og for forskjøvet arbeidstid:
37,5 timers uke
36,5 timers uke
35,5 timers uke
33,6 timers uke

kr
kr
kr
kr

302,72
310,99
319,74
356,45

§ 16-2 Hvor nattopphold ikke er nødvendig
(2) Når arbeidstakeren selv sørger for transport:
a) For avstand fra 7,5 til 15 km: kr. 98,10
b) For avstand fra 15 til 30 km: kr. 162,50
c) For avstand fra 30 til 45 km: kr. 190,80
d) For avstand fra 45 til 60 km: kr. 218,40
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(4) Når arbeidsgiver sørger for transport:
a) For avstand fra 7,5 til 15 km: kr. 58,70
b) For avstand fra 15 til 30 km: kr. 98,20
c) For avstand fra 30 til 45 km: kr. 117,40
d) For avstand fra 45 til 60 km: kr. 137,00

§ 17 Brakkebetjening
Fra 1. april 2018 gjelder følgende garanterte minstelønnssatser for brakkebetjeningen:
Førstekokk kr. 28.138,50,- pr måned
Hjelpekokk/renholder kr. 25.954,50 ,- pr måned
Bilag 3 Avtale om korte velferdspermisjoner
37,5 timers uke
36,5 timers uke
35,5 timers uke
33,6 timers uke

kr
kr
kr
kr

308,40 pr. time
317,21 pr. time
325,75 pr. time
344,17 pr. time

Bilag 20 Dykkere/kammerkjørere
37,5 timers uke kr. 210,00 pr time
36,5 timers uke kr. 215,74 pr time
35,5 timers uke kr. 221,82 pr time
33,6 timers uke kr. 234,36 pr time
Ikrafttredelse
Alle nye satser i overenskomsten gjelder fra 1. april 2018, med unntak av satsene i § 3-5 nr. 4 c, som
gjelder fra vedtakelsestidspunktet for det samordnede oppgjøret mellom LO og NHO.
Tillegg gis ikke til arbeidstakere som har sluttet før vedtakelsen.
Ingen reguleringer skal iverksettes før oppgjøret er vedtatt.
Kontaktpersoner i BNL:
Advokat Bjarne Brunæs :
90833783
Advokat Iselin Bauer Seeberg:95218569
Advokat Thomas Scheen:
91721592
Rådgiver Iwona Kilanowska : 98204751

E-post: bb@bnl.no
E-post: iselin.seeberg@bnl.no
E-post: thomas.scheen@bnl.no
E-post: ik@bnl.no

Med hilsen
BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING
Siri Bergh
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