
 
  

 

Vår dato 

16.05.2018 

Vår referanse 

17/2032-16/FF - 302 NIKI 

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 

Niels Edvard Killi, tlf. 976 51 421   
 

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  
 

 

Avdelinger, klubber (via avdeling) og enkeltstående bedrifter 

 

 

 

 

Tariffrevisjonen 2018 - ny 2-årig avtale de grafiske siviloverenskomstene 

- Trykkerier og grafiske bedrifter; serigrafiske bedrifter; bokbindere 

 

Ved uravstemningen 27.04.2018 (Riksmeklers svarfrist) ble meklingsforslaget fra det samordnende 

tariffoppgjøret mellom LO og NHO vedtatt. 

 

Generelt tillegg 

Overenskomst for Trykkerier og grafiske bedrifter  

Det gis et generelt tillegg på kr. 48,75 pr. uke (kr. 1,30 pr. time) til alle. 

  

Overenskomst for Bokbindere og Serigrafiske bedrifter 

Det gis et generelt tillegg på kr. 142,50 pr uke (kr. 3,80 pr time) til alle. 

 

Alle tillegg gjøres gjeldende med virkning fra 1. april 2018. Lønnsforhøyelsen gjøres ikke gjeldende for 

arbeidstakere som har sluttet i bedriften før vedtakelsen. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av 

overtidstillegg mv for arbeid utført før vedtakelsen. Vedtakelsesdato er 27. april. 

 

Nye minstelønnssatser fra 1. april 2018 

 

Overenskomst for Trykkerier og grafiske bedrifter  

Faglærte og grafiske designere, lønn per uke kr.  6 514,- 

Ikke faglærte med inntil ett års relevant erfaring i bransjen, lønn per uke kr.  5 804,- 

Ikke faglærte med mellom ett og to års relevant erfaring i bransjen, lønn per uke kr.  5 890,- 

Ikke faglærte med mer enn to års relevant erfaring i bransjen, lønn per uke kr.  5 998,- 

Overenskomst for Bokbindere  

Faglærte og grafiske designere, lønn per uke kr.  6 664,- 

Ikke faglærte med inntil ett års relevant erfaring i bransjen, lønn per uke kr.  5 954,- 

Ikke faglærte med mellom ett og to års relevant erfaring i bransjen, lønn per uke kr.  6 050,- 

Ikke faglærte med mer enn to års relevant erfaring i bransjen, lønn per uke kr.  6 148,- 

Overenskomst for serigrafiske bedrifter  

Faglærte og grafiske designere, lønn per uke kr.  6 608,- 

Ikke faglærte med inntil ett års relevant erfaring i bransjen, lønn per uke kr.  5 898,- 

Ikke faglærte med mellom ett og to års relevant erfaring i bransjen, lønn per uke kr.  5 984,- 

Ikke faglærte med mer enn to års relevant erfaring i bransjen, lønn per uke kr.  6 092,- 
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Skiftsatser 

Overenskomstens skiftsatser økes tilsvarende økningen i den gjennomsnittlige lønnsøkningen for 

industriarbeidere i NHO – LO området i 2017. 

 

Økningen er 2,3 %. Økningen gis virkning fra 1. april 2018. 

 

De nye skiftsatsene er: 

Kr. 38,57 per arbeidet time mellom kl. 16.00 - 24.00. 

Kr. 64,20 per arbeidet time mellom kl. 24.00 - 07.00. 

 

Matpenger 

Matpengesatsen settes til kr 86,50. 

 

Den trykte overenskomsten vil bli sendt når den er klar. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Fellesforbundet 

 

 

Bjørn Skogstad Niels Edvard Killi 

(sign.)             (sign.) 

 

 

 

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