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KRAV TIL TARIFFOPPGJØRET 2020 
 

AVISBUDAVTALEN 
 

MELLOM  
 

MBL 
 

OG  
 

FELLESFORBUNDET  
 
 
 
FORHANDLINGSDELEGASJON: 
 

 Ole Einar Adamsrød  Faglig sekretær (Forhandlingsleder) 
 Frank Johansen 
 Ole Sivert Prytz 
 Jørn Ramsåsen 
 May-Brit Olsen 
 Rune Kristiansen 
 Jan Svenningsen 

 
 

GENERELLE KRAV 
 
Krav om et generelt tillegg 
Krav om et lavtlønnstillegg 
 
Krav om hevingen minstelønnsatsene 
 
Krav om satsheving i overenkomsten 
   
Lønnsgaranti  
Lønnsnivået i bransjen ligger under 90% av snittet i industrien. Forhandlingsutvalget må sikre krav 
som medfører at bransjen kan utvikles opp mot 100% av industrilønn.  
 
§ 3 Lønnsbestemmelser - Søn- og hellidagstillegg  
b.  Søn‐ og helligdagstillegg 
Minstelønn for søn- og helligdager skal fra 1. april 2018 være: 
- for bud under 16 år etter kl. 0600, kr 113,97 per time  
  - for bud mellom 16 og 18 år etter kl. 0600,  
  Fra 1. april 2018 kr. 120,77 per time. 
- for bud over 18 år før kl. 0600, 
  Fra 1. april 2018 kr. 176,40 per time.  
- for bud over 18 år etter kl. 0600,  
  Fra 1. april 2018 kr. kr. 161,10 per time 
 
Det rettes krav til at overnevnte tekst erstates med følgende: 
 
Arbeid på søndager gis et tillegg på ??% som søndagstillegg.  
Arbeid på søndag før klokken 06:00 gis et ytterligere nattillegg på ??%  
 

TEKNISKE ENDRINGER I OVERENSKOMSTEN: 
 
§ 3 Lønnsbestemmelser pkt.2. Særskilte bestemmelser - Nattillegg  
Nattillegget økes fra 19% til 25% 
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§ 2 Arbeidstid Mertid og overtid  
Mertid skal betales som overtid.  

 
Matpenger. 
 Økes i tråd med fronfaget 

 
Øvrige krav: 

 
 
Forskuttering av sykepenger  
Det fremmes krav om at bedriftene skal forskutterer sykepenger for ansatte i inntil ett år. 
 
Seriøsitet  
Det fremmes krav om at innleiebedriften plikter å avklare bakgrunn og varighet av innleien ved 
inngåelse av avtaler om innleie. I protokollen skal det fremgå hva som er bemanningsbehovet, 
begrunnelsen for ikke å ansette, omfanget og varigheten for innleien/utsettingen samt de innleides 
lønns- og arbeidsforhold. 
 
 BRUDD PÅ PLIKTEN TIL Å GJENNOMFØRE LOKALE FORHANDLINGER § 4 
 Ved uenighet om det er gjennomført reelle lokale forhandlinger, kan hver av partene med hjemmel i 
hovedavtalen§ 3.3 kreve tvistemøte. Dersom partene ikke kommertil enighet under de lokale 
lønnsforhandlingene kan tillitsvalgte iverksette stopp i a/1 overtid og merarbeid ut over det enkelte 
medlemmets avtalte arbeidstid. Partene kan be om bistand fra de sentrale partene. Bedriften skal ha 
minst 31 dagers varselfør tiltakene kan iverksettes. 
 
På de steder i overenskomsten der det er hevist til Norsk Transportarbeiderforbund endres dette til 
Fellesforbundet. 
 
§ 11 varighet og reguleringsbestemmelser for 2. avtaleår 

Varighet 
Overenskomsten gjelder fra 1. april 2020 til 31. mars 2022 og videre ett år om gangen hvis den ikke 
sies opp skriftlig av en av partene med to – 2 – måneders varsel. 

Reguleringsbestemmelse for 2. avtaleår 

Før utløpet av første avtaleår, skal det opptas forhandlinger mellom NHO og LO, eller det organ LO 
bemyndiger, om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. Partene er enige om at forhandlingene 
skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. 
avtaleår samt pris og lønnsutviklingen i 1. avtaleår. 

Endringene i tariffavtalen for 2. avtaleår tas stilling til hos LOs representantskap, eller det organ LO 
bemyndiger, og NHOs hovedstyre. Hvis partene ikke blir enige, kan den organisasjon som har 
fremsatt krav innen 14 – fjorten – dager etter forhandlingenes avslutning, si opp de enkelte tariffavtaler 
med 14 – fjorten – dagers varsel (dog ikke til utløp før 1. april 2021). 

Ikrafttreden  
Lønnstilleggene og endringer i minstelønn gjøres gjeldende fra 1. april 201820 dersom ikke annet 
fremgår av denne protokollen. 
Lønnsforhøyelsene og endringene i sosiale bestemmelser gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som 
er sluttet i bedriften før vedtakelsen. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, 
skifttillegg mv. for arbeid utført før vedtakelsen.  

Det tas forbehold om å reise nye, eller trekke krav i løpet av forhandligene. 

 

Fellesforbundet 


