
Sivilklubbene 
 
Rettledning til utfylling av lønnsstatistikken 
 
Navnesetting ved elektronisk innsending. Gi filen navn etter følgende mal: 
sivil_avdelingsnummer_bedrift – velg - fil – lagre som 
 
Dersom dere sender inn flere skjema så gi dem unike navn ved å legge til 01, 02 osv 
etter bedrift i filnavnet. 
 
Husk å lagre skjema når det er fylt ut. 
 
Husk at skjema skal sendes til avdelingen. 
 
Dersom dere er i tvil om hvordan statistikken skal utfylles, så ta kontakt med 
foreningen eller forbundet (Niels E. Killi). 
 
Kun medlemmer av Fellesforbundet som arbeider på grafisk overenskomst skal 
tas med i statistikken. 
 
Statistikken skal kun omfatte heltid. Det betyr at dersom noen arbeider deltid så 
skal de regnes om til heltid i statistikken. Lærlinger skal ikke tas med i 
lønnsstatistikken. 
 
For førtrykk. Dersom et medlem utfører både tradisjonelt grafisk arbeid og elektronisk 
publisering, føres vedkommende bare opp under det arbeidsområdet der 
vedkommende har sin hovedbeskjeftigelse. 
 
For øvrige organiserte, legg ved en forklaring om hva slags jobber det dreier seg om. 
Bruk kommentarfeltet. 
 
Medlemmer som går på helt spesielle vilkår og som ikke mottar normal lønn skal ikke 
tas med. 
 
1. års svenner skal ikke tas med i statistikken (dvs det året de ble utlært). 
 
Der det er flere satser for ikke faglærte, må dere føre dem opp på hvert sitt skjema, 
og forklare hvilken sats de går på (mindre enn 1 år, 1-2 år, mer enn 2 år relevant 
erfaring).  
 
Lønn er ukelønn. Det er denne lønnen som skal føres inn i skjema. 
Omregning fra timelønn til ukelønn: timelønn x 37,5 = ukelønn 
Omregning fra månedslønn til ukelønn: månedslønn/ 4,33 = ukelønn 
Omregning fra deltid til fulltid er timelønn x 37,5 =ukelønn 
 
Månedslønn omregnes til ukelønn ved å dele på 4.33. 
 
Dersom dere skal regne om fra timelønn til ukelønn så ganger dere timelønn med 37,5 
 
Overtid og skifttillegg skal ikke tas med. 



 
Organisasjonsstatistikken og lærlingstatistikken er viktig og vi ber dere fylle ut denne 
nøyaktig. 
 
Behold en kopi i klubben. 
 
 


