
 
  

 

Vår dato 

07.12.2020 

Vår referanse 

19/3693-24/FF - 302 

OLAD 

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 

Ole Einar Adamsrød, tlf. 926 35 335   
 

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  
 

 

Til avdelinger, klubber (via avdeling) og enkeltstående bedrifter  

 

Tariffoppgjøret 2020 – Overenskomsten for avisbud - MBL 2020-2022, ny 2-årig tariffavtale.  

 

Ved uravstemningen 03.12.2020 ble forhandlingsforslaget fra det forbundsvise tariffoppgjøret mellom 

Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforeningen godtatt.  

 

Den trykte utgaven av overenskomsten for Overenskomsten for avisbud- blir sendt avdelinger og 

klubber så snart den er klar.  

 

LØNN 

§ 3 lønnsbestemmelser 

1 minstelønn,  

a) voksne arbeidere over 18 år  

01.04.20 kr. 161,95 

01.11.20 kr. 168,45 

 

b) minste lønn hverdager natt voksne arbeidere 

 

Dato  37,5 t.  35,5, t.  Inkl. natt 

01.04.20  Kr.163,07   Kr.172,26  Kr.204,99  

01.11.20  Kr.169,57   Kr.179,12  Kr.213,16  

01.01.21  Kr.169,57   Kr.179,12  Kr.214,95  

 

§ 3. 2 a)  

særskilte bestemmelser. 

Fra 01.01.20 økes nattillegget fra 19 % til 20 %  

 

§ 3. 2 b) 

Søn- og hellligdagstillegg. 

Minstelønnssatsene økes i tråd § 3.1 som vist ovenfor. Fra 01.01.2020 gis et ytterlig tillegg på kr. 10,  

 

Fra 01.04.21 gis det et generelt tillegg på kr. 2 

 

Diett: 

Diett ved overtid reguleres i tråd med protokoll fra LO – NHO med kr. 90 

 

Lokale forhandlinger. 

Tilleggstekst til § 4 b) ved uenighet om det er gjennomført reelle lokale forhandlinger, kan hver av 

partene med hjemmel i Hovedavtalen § 2.3 kreve tvistemøte. 
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Forskuttering av sykepenger 

MBL og FF vil anbefale lokale parter å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger der dette 

ikke gjøres. Bedriftene har ikke adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder 

forskuttering av sykepenger. En administrativ ordning skal være etablert og arbeidet med forskuttering 

skal senest innføres 1 april 2021  

 

UTVALGSARBEID:  

Partene skal styrke partsamarbeidet med at vi i felleskap sentral skal etablere et opplæringstilbud om 

lokalt partsamarbeid. Og vi ser for oss at høsten 2021 kan vi starte kursingen lokalt i bedriftene 

 

§ 2 arbeidstid mertid og overtid: 

Utvalg som skal se på produksjon sammensetninger, distribusjonstider og arbeidstid 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Fellesforbundet 

 

 

Stig Lundsbakken Ole Einar Adamsrød 

(sign.)             (sign.) 

 

 

 

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