Vår dato
16.05.2018
Deres dato

Vår saksbehandler
Niels Edvard Killi, tlf. 976 51 421

Vår referanse
17/2035-14/FF - 302 NIKI
Deres referanse

Avdelinger, klubber (via avdeling) og enkeltstående bedrifter
Tariffrevisjonen 2018 - ny 2-årig avtale kartonasjeoverenskomsten
Ved uravstemningen 27.04.2018 (Riksmeklers svarfrist) ble meklingsforslaget fra det samordnende
tariffoppgjøret mellom LO og NHO vedtatt.
Generelt tillegg
Det gis et generelt tillegg på kr. 48,75 pr. uke (kr. 1,30 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:
Faglærte
Ikke faglærte uten ansiennitet
Ikke faglærte med to års ansiennitet

kr. 6 199,- per uke
kr. 5 813,- per uke
kr. 5 909,- per uke

Skift- og kompensasjonstillegg
Overenskomstens skiftsatser og kompensasjonstillegg økes med 2,3 % med virkning fra 1. april 2018.
De nye satsene er:
Kompensasjonstillegg
For skift-/nattarbeid som iverksettes i henhold til denne bestemmelse, betales det for arbeid mellom
kl. 24.00 og kl. 07.00, kr. 60,01 i tillegg per arbeidet time.
Betaling for skiftarbeid
For skiftarbeid betales følgende tillegg:
Fra kl. 16.00 til kl. 24.00: kr. 35,31 per arbeidet time.
Fra kl. 24.00 til kl. 07.00: kr. 42,59 per arbeidet time.
På dager før søn- og helligdager fra kl. 14.00 og fram til
søn- eller siste helligdag kl. 24.00: kr. 96,49 per arbeidet time.
Matpenger
Matpengesatsen settes til kr 86,50.
Den trykte overenskomsten vil bli sendt når den er klar.
Med vennlig hilsen
Fellesforbundet
Bjørn Skogstad
(sign.)

Niels Edvard Killi
(sign.)

Dette brevet er elektronisk godkjent i Fellesforbundet og har derfor ingen signatur.
Postmottak
Fellesforbundet
Postboks 9199 Grønland
0134 Oslo
post@fellesforbundet.no

Telefon
23 06 31 00
Telefaks

Besøksadresse
Fellesforbundet
Lilletorget 1
Oslo
www.fellesforbundet.no

Foretaksregisteret
950956828
Bankkonto
9001 07 02673

