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Oslo, 23.06.2022 

 

 

Tilleggsavtaler – avvikende arbeidstidsordninger og drift og vedlikehold 

av veier  
 

Det vises til tariffinformasjon av 3. juni, som ble sendt ut til alle medlemmer. I tilknytning til oppgjøret 

med MEF, så har vi avtalt to tilleggsprotokoller. Disse omhandler: 

 

1) Framgangsmåte ved etablering av arbeidstidsordninger  

Det er inngått en avtale som gir dere og øvrige medlemmer veiledning i hvilke 

arbeidstidsordninger man kan avtale på bedriften, og hvilke arbeidstidsordninger man må søke 

Parat om før de iverksettes. Se protokoll: 

https://www.parat.com/dm_documents/Protokoll_MEF_NAF_2022_Utvalgsarbeide_bilag_7.pdf

_s2muS.pdf 

 

Protokollen inneholder også informasjon om: 

- Arbeid på bevegelige helgedager og natt, inkludert unntak som kan avtales lokalt og hva det 

må søkes om.  

- Nærmere informasjon om at arbeidsordningene må være forsvarlige 

- Oppsigelser og varighet av arbeidstidsordninger  

 

Det er enighet om at det skal arbeides videre med denne avtalen, og at en endelig avtale skal 

tas inn i overenskomsten fra 2024. Inntil videre er det derimot denne avtalen som gjelder. 

Avtalen vil bli lagt ut på vår hjemmeside, både under tariffavtalen og under emnekaggen 

«avvikende arbeidstidsordninger».  

 

2) Drift og vedlikehold av veier 

Drift og vedlikehold av veier har formelt sett ligget utenfor Anleggsoverenskomsten med MEF. 

For de bedriftene som hovedsakelig driver med anleggsarbeid, så er det nå åpnet opp for at 

også arbeid innen drift og vedlikehold av veier er omfattet av overenskomsten. I avtalen er det 

fastsatt hva som gjelder ved: 

- Lønn 

- Arbeidstid 

- Beredskap  

- Arbeidstidsordninger/gjennomsnittsberegning  

- Lokale forhandlinger  

https://www.parat.com/dm_documents/Protokoll_MEF_NAF_2022_Utvalgsarbeide_bilag_7.pdf_s2muS.pdf
https://www.parat.com/dm_documents/Protokoll_MEF_NAF_2022_Utvalgsarbeide_bilag_7.pdf_s2muS.pdf


 

Det er viktig å merke seg at det i alle aktuelle virksomheter skal lages en lokal avtale som 

sikrer de forutsigbarhet og forsvarlighet innen de opplistede områdene.  

Se protokoll: 

https://www.parat.com/dm_documents/Protokoll_MEF_NAF_2022_Utvalgsarbeide_DOV.pdf_

0EUAF.pdf 

 

Det er enighet om at det skal arbeides videre med denne avtalen, og at en endelig avtale skal 

tas inn i overenskomsten fra 2024. Inntil videre er det derimot denne avtalen som gjelder. 

 

Avtalen vil bli lagt ut på vår hjemmeside, under tariffavtalen med MEF.  

 

 

Spørsmål  

Eventuelle spørsmål rettes til spesialrådgiver Kjell Morten Aune, e-post: kma@parat.com eller mobil: 

977 85 814. 

 

 

 

 

Vennlig hilsen  

forhandlings- og arbeidslivsavdelingen 
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