Tariffinformasjon
Denne eposten er sendt til deg som medlem i Tømmermålernes
Landsforbund/Parat
Oslo, 22. oktober 2020

Enighet i det sentrale tariffoppgjøret (mellom Parat og Byggenæringens
Landsforbund)
TLF, Parat, Norsk Virkesmåling og BNL ble tirsdag 20.oktober enige om: økonomi og
tekstendringer i Tømmermåleroverenskomsten.
Hva har vi blitt enige om?
Økonomi
1) Alle medlemmer får et generelt på kr. 0,50 per time, fra 1. mai.
2) Skifttilleggene økes med 0,13 % av lønnsmassen fra 20. oktober. Det betyr at:
a. arbeid mellom 14.00-22.00: Minst kr. 27.82 pr time
b. arbeid mellom 22.00- 06.00: Minst kr. 48,39 per time
(minst- fordi det er mulighet til å øke tilleggene i de lokale oppgjørene i hhv. 2020
og 2021)
3) Ved overtid: Ny matpengesats: Kr. 90 per gang (ved overtid over 2 timer)
4) Minstelønn er endret slik at den er lik gjeldende lokal avtale. Her vil det øke etter de
lokale forhandlingene som starter senere i høst.
Tekstendringer:
1) Forskuttering av sykepenger: Det er presisert at bedriften ikke har adgang til å
forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger. Alle
parter, lokalt og sentralt, mener at det mest formålstjenlig at den enkelte har månedslønn.
Derfor aksepterte Parat og TLF følgende merknad: Det anses ikke som
forskjellsbehandling at timelønte velger å motsette seg overgang fra timelønn til fastlønn.
Vårt råd til de som fortsatt er timelønnede er å gå i dialog med bedriften om sin
arbeidskontrakt (spør de tillitsvalgte hvis dere er usikre).
2) Bestemmelsene om likestilling og likeverd er oppdatert og justert i noe grad (se
protokollen for full tekst).

3) Det er tatt inn et nytt bilag om innleie: Ikke fordi vi har bruk for det per dato. Men fordi
dette bilaget er i andre tariffavtaler, og gir de tillitsvalgte bedre verktøy hvis innleie skulle
bli aktuelt en gang i framtiden.

4) Partsutvalg: For å vurdere dagens bestemmelser om kjøregodtgjørelser. Vi ønsker her å
se på bestemmelser, praksis og hva som bør vøre løsninger fra 2022. I dette arbeidet,
som starter fra januar av, vil vi ha så mange innspill fra dere medlemmer som mulig. Kom
med forslag og tanker til de tillitsvalgte.
Til forhandlingsutvalget
Takk til Roy Roger Espenes, Jimmy Gråberget Stensby og Rune Omang for forslag, tålmodighet
og gode diskusjoner.
Lokale forhandlinger
Skal foregå på vanlig måte. Er allerede avtalt. Foreningen og de tillitsvalgte ønskes lykke til med
forhandlingene!
For ytterligere informasjon om resultatet vises til protokollen:
https://www.parat.com/dm_documents/Protokoll-_avtale_360-_2020.pdf_2YJdJ.pdf
Revidert avtale vil bli publisert på www.parat.com så snart som mulig.
Kontaktinformasjon
- Eventuelle spørsmål kan rettes til forhandlingsavdelingen på tlf. 482 10 100 eller e-post
tariff@parat.com
- Spørsmål kan også rettes til spesialrådgiver Kjell Morten Aune, tlf. +47 977 85 814 eller
epost: kma@parat.com

