
 
  

 

Vår dato 

05.10.2020 

Vår referanse 

19/3702-16/FF - 302 JAOR 

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 

Jan Ørnevik, tlf. 917 89 605   
 

Postmottak  Telefon Besøksadresse Foretaksregisteret 
Fellesforbundet  23 06 31 00 Fellesforbundet 950956828 

Postboks 9199 Grønland  Telefaks Lilletorget 1 Bankkonto 

0134 Oslo   Oslo 9001 07 02673 
     

post@fellesforbundet.no   www.fellesforbundet.no  
 

Fellesforbundets avdelinger og klubber. (klubber via avdeling) 

Enkeltstående bedrifter der Fellesoverenskomsten 

for Byggfag er gjort gjeldende.  

 

 

 

Tariffoppgjøret 2020 - Fellesoverenskomsten for Byggfag 

 

Tariffoppgjøret 2020 for Fellesoverenskomsten for Byggfag ble vedtatt i uravstemning den 24. september 

d.å.  Redigert overenskomst vil bli sendt ut når den er ferdig redigert og trykket.  

 

Teknisk revisjon av Fellesoverenskomsten for Byggfag 

Partene har gjennom et utvalgsarbeid i perioden forhandlet fram et forslag til teknisk revisjon av 

Fellesoverenskomsten for Byggfag. Partene ble enige om at endringene tas inn i overenskomsten.  

 

Lønn 

Det ble gitt generelt tillegg på kr. 0,50 pr. time til alle. 

 

Heving av garantert minstefortjeneste 

Minsteforjeneste for fagarbeider er hevet til           kr.215,70 pr. time. 

For arbeidstaker uten bransjeerfaring er hevet til   kr.194,40 pr time  

For arbeidstaker med minst ett års bransjeerfaring er hevet til  kr. 202,50 pr time.  

Unge arbeidstakere under 18 år,      kr.130,30 pr time 

 

Overtidsgrunnlag  

Overtidsgrunnlaget er hevet til  kr. 276,72 

 

Akkordtariffer og bestemmelser.  

Akkordtariffene ble hevet med 1,5%   

 

Partene skal i perioden fram til 2022 foreslå endringer som fremmer akkord som foretrukket system for 

avlønning for en større andel av det organiserte arbeidsliv. Dette som et konkret tiltak for å øke 

produktiviteten i næringen.  

Akkordprosjektet videreføres og skal være ferdig innen tariffoppgjøret 2022.  

 

Felles seriøsitetserklæring - Underentreprenører 

Partene er enige om at det er viktig å arbeide for seriøsitet i alle deler av byggenæringen. Dette innebærer 

også at ansatte hos underentreprenører skal ha ordnende lønns og arbeidsvilkår.  

 

 

 

Kompetanse  

Regjeringen satser på å utvikle fagskolefeltet som en stadig viktigere del av det norske 

utdanningssystemet. Dette er en satsning som BNL og Fellesforbundet har arbeidet for.  

Partene vil arbeide aktivt for at tilbudene utviklet innen bransjeprogrammet for byggenæringen, og at 

andre tilbud som er tilpasset fagarbeidere i byggenæringen, skal kunne bli permanente tilbud gjennom 

tildeling av studieplasser.  
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Endringer i bilag 18. Brakker tilrettelagt for kvinner 

Det skal være separate dame og herregarderober og toalett med egen inngang.  

På rigg med mindre enheter for inntil 10 personer kan det avtales med bedriftstillitsvalgte at kjønnsdelte 

garderober og toalett sløyfes, når dette likevel ikke vil bli benyttet.  

Bestemmelsen gjelder for nye prosjekter fra 1 juli 2021.  

 

Forskuttering av sykepenger 

Vi har fått inn bestemmelser i overenskomsten om å likebehandle arbeidstakergrupper i bedriftene.  

Det er ikke adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften når det gjelder forskuttering av 

sykepenger 

 

Likestilling 

Fellesforbundet og BNL er enige om å arbeide aktivt og målrettet for likestilling og hindre 

diskriminering.  

 

Det generelle tillegget gjelder fra 1. april 2020.  

Alle nye satser i overenskomsten gjelder fra 1.oktober 2020. 

Unntak:  

Satsene i § 6 og § 7 gjelder fra vedtakelsestidspunktet 25. september 2016. Dette innebærer at det ikke 

foretas omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg mv. for arbeid utført før vedtakelsen. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Fellesforbundet 

 

 

Stig Lundsbakken  Jan Ørnevik 

(sign.)             (sign.) 

 

 

 

Dette brevet er elektronisk godkjent i Fellesforbundet og har derfor ingen signatur. 

 

 

 

 

Vedlegg: Satser i overenskomsten 
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Satser i Fellesoverenskomsten for byggfag fra 1.oktober 2020.  

 

2.1 Garanterte minstefortjenester 
   Fagarbeider       kr. 215,70 pr time  
    
  Arbeidstaker uten fag eller svennebrev 

  Arbeidstaker uten bransjeerfaring        kr. 194,40 pr. time 
  Arbeidstaker med minst 1 års bransjeerfaring   kr. 202,50 pr time  
  Arbeidstaker under 18 år     kr.130,30 pr. time 
 
§ 2-3 Overtidsgrunnlag.       kr.276,72 pr. 
 
 
2-4 Diverse tillegg 
§ 2-4 Minste godtgjørelse bas.         Kr. 7,50 
§ 2-4 Smusstillegg          kr. 4,50 
 
§ 2--5 Matpenger ved overtid  kr 90,00 
 
§ 2-6 Kafépenger     kr 28,20 

 

§2-7.   Verktøygodtgjørelse  

Forskalere og tømrere kr. 1,70 pr. arbeidet time 

Murere og flisleggere, sementpussere og terrazzoarbeidere  

  kr.1,20 pr. arbeidet time. 
 
 
Nye satser FOB § 3-2 
Påslagsprosenter pr. 1. august 2020 er: 

- Blikkenslagerfaget     104,25 % 

- Malerfaget     1,50 % 

- Murerfaget     4,04 % 

- Rørleggerfaget              17,02 % 

- Taktekkerfaget    50,77 % 

  Kronefaktor 

- Tømrerfaget minst kr.209,07    

- Isolatører             kr.213,64     

- Betongfagene minst kr. 249,26  

- Anleggsgartnerfaget            181 øre 
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§ 6-3 

2.1 Overtidsgrunnlag 

Overtidsgrunnlaget er     kr 276,72 

 

3.4 Rørleggerfaget – utrykningstillegg        minst   kr. 170,- 

 

§6-6 
            Skifttillegg for 2. skift på hverdager betales med kr.  28,34 pr. time. 

Skifttillegg for 3. skift på hverdager betales med kr.  45,30 pr. time. 

Skifttillegg på lørdager etter kl.13.00 m.m       kr. 111,70 pr. time. 

 

§ 7-1 HVOR NATTOPPHOLD IKKE ER NØDVENDIG 

§ 7-1.2 Nye satser for reise- og gangtid. 

1. Når arbeidstakeren selv sørger for transport: 

a) For avstand fra 7,5 til 15 km:  kr. 104,80 

b) For avstand fra 15 til 30 km:  kr. 173,60 

c) For avstand fra 30 til 45 km:  kr. 203,80 

d) For avstand fra 45 til 60 km:  kr. 233,30 

e) For avstand fra 60 til 75 km:  kr. 264,60 

2. Når arbeidsgiver sørger for transport: 

a) For avstand fra 7,5 til 15 km:  kr. 62,20 

b) For avstand fra 15 til 30 km:  kr. 104,10 

c) For avstand fra 30 til 45 km:  kr. 124,40 

d) For avstand fra 45 til 60 km:  kr. 145,20 

e) For avstand fra 60 til 75 km:  kr. 166,80 

 

§ 7-1.8.3 for rørleggere, reise- og gangtid inntil 1 1/2 time daglig   

Sats rørlegger  kr.112,50 

Sats ufaglært  kr.103,10 

Sats lærling  kr.  78,50 

 
 
Bilag 16 

11.2 Offshoretillegg         kr. 82,31 

11.5 Nattillegg                  kr. 45,13 

11.6 Tilkomstteknikk       kr. 49,94 
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