
PROTOKOtt

Ar 2022 den 9. mai ble det avholdt forhandlingsmøter
mellom lndustri Energi og Norsk lndustrivedrørende
tariffrevisjonen2022 for overenskomst nr. 329 glass og

keramisk industri.

For lndustri Energi:
Asle Reime, Gry Espeland, Kim Marius Hansen, Jan Erik Weisten, Ronny Kristoffersen, Jan Godfrey

(observat6r).

For Norsk lndustri:
Magnus Dybendal Foldvik, Bjørn Waage, Marius Fiskebeck, Ove Wik, Nora Køber Garvoll

Etter forhandlinger er partene enige om følgende:

1. Økonomi

Det gis et generelt tillegg på kr. 4 pr. time med virking fra Ot.O5.2022.

Det gis et ytterligere bransjetillegg på kr. 2 pr. time med virkning fra OL.O5.2O22

2. Nye bestemmelser

NyS14
Ved behov skaffer arbeidsgiver til veie tilpasset ordinært arbeidstØy til kvinner og menn der unisex-

modell ikke er tilfredsstillende. Det er en forutsetning at arbeidstØyet tilfredsstiller nødvendige HMS-

krav, og at dette er praktisk mulig og Økonomisk forsvarlig.

Nåværende 55 14 til 17 forskyves (blir 55 15 til 1-8)

3. Andre endringer

3.1.1 Minstelønn for arbeidstakere over 18 år

lngen voksne arbeidstakere skal lønnes lavere enn kr. 175,55 pr. time.

Ny sats gjelder fra vedtakelsesdato og inkluderer det generelle tillegget og bransjetillegget.

5.5 Matpenger

Matpengesatsen økes til kr. 96.

I 17 Overenskomstens varighet



Denne overenskomst trer i kraft 1. mai 2022 og gjelder til 30. april 2O24 ogvidere ett - 1 - år ad
gangen hvis den ikke skriftlig sies opp med to - 2 - måneders varsel.

Dato og årstall i reguleringsbestemmelsen endres til 1. april 2023 (fra L april212tl

I krafttredelsesbestemmelser
Det generelle tillegget gis med virkning fra 1. mai 2022, men utbetales ikke før oppgjøret er
vedtatt. @vrige endringer i overenskomsten gjelder fra vedtakelsesdato.

Lønnsforhøyelsene gjØres ikke gjeldende for arbeidstakere som er sluttet i bedriften før vedtakelsen.
Det foretas ikke omregning og etterbetaling av skifttillegg, overtidstillegg mv for arbeid utførtfør
vedtakelsen.

Protokolltilførsler:

a Partene har under oppgjøret drøftet lønnsutviklingen for Glass og keramisk industri, avtale
329. Det er en felles målsetting at overenskomstens gjennomsnittlige lønn over tid både må
være tilpasset bedriftenes økonomiske situasjon, samt at lønnsnivået medvirker til
oppslutning om bransjens renomm6, herunder bidrar til både å rekruttere samt beholde
arbeidstakere. lndustri Energi varsler at evt. negativ fremtidig lønnsutvikling vil medføre krav
om justerings/bra nsjetil legg i fremtid ige 16n nsoppgj6r.
Partene har i år fremforhandlet et særskilt bransjetillegg. Det forutsettes at lokale parter
også ser hen til dette ved gjennomføringen av lokale lønnsforhandlinger.

a

oppgjøret ble vedtatt 78. mai2022.

Norsk lndustri

r

Magnus Dybendal Foldvik

r***

Oslo, 18. mai 2022

lndustri Energi

e Reime


