
TARIFFREVISJONEN 2016 
 

KOMMENTARER TIL RESULTATET AV FORHANDLINGER MELLOM 

FORBUNDET FOR LEDELSE OG TEKNIKK OG NÆRINGSLIVETS 

HOVEDORGANISASJON PÅ OVERENSKOMSTEN FOR TEKNISKE 

FUNKSJONÆRER 

 

Til medlemmene 

Den 25. og 26. mai ble det avholdt forhandlinger med NHO på Overenskomsten for tekniske 

funksjonærer. Årets forhandlinger har skjedd i lys av den vanskelige situasjonen som store 

deler av næringslivet og arbeidsmarkedet opplever. FLT har allikevel fått gjennomslag for 

flere viktige endringer av overenskomsten som gjør at overenskomsten blir bedre for både 

lokale og sentrale parter. 

 

Generelt tillegg 

I tråd med frontfaget gis det ikke generelt tillegg i det sentrale oppgjøret. Lønnsutviklingen 

for FLTs medlemmer skjer hovedsakelig lokalt med bakgrunn i bedriftens faktiske situasjon 

(fire kriterier). Det understrekes at det skal føres reelle lokale forhandlinger i henhold til § 9 

Lønnsbestemmelser i overenskomsten. 

 

§ 1 Godkjennelse av overenskomst 

I bedrifter der FLT ikke har tillitsvalgte kan nå forbundet sentralt sende krav om 

godkjennelse av nye medlemmer direkte til bedriften med frist til å svare innen 1 

måned. Denne bestemmelsen vil bidra til at flere medlemmer blir godkjent på 

overenskomst og får et fullverdig medlemskap. 

 

§ 9 Lønnsbestemmelser 

Vi har gjort flere klargjørende endringer i ordlyden som skal bidra til å unngå 

diskusjoner om forståelsen bestemmelsene for de lokale parter. 

 

§ 16 Beredskapsvakt 

Ved tariffrevisjonen 2014 gjorde vi en betydelig endring i bestemmelsen om 

beredskapsvakt (tidligere hjemmevakt). Denne gangen har vi komplettert 

bestemmelsen ved å ta inn ytterligere ett kulepunkt for å sikre at partene lokalt også tar 

hensyn til AML hvilebestemmelser der det er nødvendig i forbindelse med lokal avtale 

om beredskapsvakt. 

  

§ 3 Godtgjørelse for overtidsarbeid 

Blant våre medlemmer underlagt overenskomst for tekniske funksjonærer er det en 

rekke medlemmer der det praktiseres avvikende ordninger fra overenskomstens 

alminnelige bestemmelser i forbindelse med overtidskompensasjon. Partene er enige i 

å nedsette et utvalg som skal vurdere bestemmelsen opp mot slike ordninger frem til 

utgangen av 2017. En god løsning på disse spørsmålene vil være viktig for 

medlemmene underlagt overenskomst. 

 

Det vises for øvrig til vedlagte protokoll. 

      

Forbundsstyret anbefaler medlemmene å stemme JA. 

 

Med vennlig hilsen 

Forbundet for Ledelse og Teknikk 

Jonny Simmenes       Oslo, 1.juni 2016 


