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www.fellesforbundet.no

BRUK DIN RETT OG PLIKT: 
stem ved uravstemningen 

3. DESEMBER!

Informasjon om resultatene

Avisbudoverenskomsten

2020
Tariffoppgjøret

Alle år og lønnsoppgjør er ulike, men 2020 skiller seg virkelig ut. Et virus fikk  
dramatiske følger for hele samfunnet. Vi måtte utsette forhandlingene til etter  
sommeren. I frontfaget var det tøffe forhandlinger og mekling. Arbeidsgiverne  
møtte med et vedtak om null i sentrale lønnstillegg, null i lokale tillegg og ingen  
endringer i tariffavtalene. Vi kunne ikke akseptere det. Vi er ansvarlige, men  
ikke naive. Nå foreligger et resultat. Vi mener det både trygger økonomien, skaper og sikrer jobber. 
Litt mer i lønn til alle, mest til de som tjener minst.

I oppgjøret på Avisbudoverenskomsten bygger vi på frontfaget. De viktigste resultatene kan du 
se på de neste sidene. Nå skal du som er medlem være med på å bestemme om dette forslaget er godt 
nok. Vi skal ha uravstemning 3. desember 2020, og jeg håper du vil delta i denne. Fellesforbundets 
forhandlingsutvalg har enstemmig anbefalt å stemme JA til forslaget! Jeg håper du vil sette deg inn 
i resultatene, og bruke din stemmerett!

Med vennlig hilsen
Ole-Einar Adamsrød
Forhandlingsleder

Bruk stemmeretten!



LØNN
§ 3 LønnsbestemmeLser

§ 3.1. minsteLønn: 
a)  Voksne arbeidere over 18 år 
 Fra 01.04.20  kr 161,95
 Fra 01.11.20   kr 168,45
b)  Minstelønn hverdager natt 

voksne arbeidere

§ 3. 2 særskiLte bestemmeLser

a)  Nattillegg:
 Fra 01.01.21 økes nattillegget 

fra 19 % til 20 % 
b)  Søn- og hellligdagstillegg:
 Minstelønnssatsene økes i tråd 

med § 3.1 som vist ovenfor. 
Fra 01.01.2021 gis et ytterligere 
tillegg på kr 10,–. 

 Fra 01.04.2021 gis det et gene
relt tillegg på kr 2,– til alle.

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

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 forskjells
behandle arbeidstakere i bedriften 
hva gjelder forskuttering av syke
penger. En administrativ ordning 
skal være etablert og arbeidet med 
forskuttering skal senest innføres 
1. april 2021. 

§ 11 Varighet og reguLerings-
bestemmeLser for 2. aVtaLeår 
(merknad)
Vi fikk en styrking av teksten der 
Fellesforbundet hvert år innen 
15. mars vil få lønnsstatistikk fra 
MBL. Vi har også sikkerhet om at 
dersom LO/NHO ved samordnet 
oppgjør har lavlønnstillegg for 
bransjen, så er det sikret at det 
også tilfaller avisbudene. 

Anbefalt forslag for Avisbudoverenskomsten

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 



Vil du lese hele forslaget, kan du hente det opp ved å 
bruke denne QR-koden

Du kan også gå direkte inn på vår hjemmeside: 
https://www.fellesforbundet.no/lonn-og-tariff/ 
tariffoppgjoret-2020/overenskomster-tariff2020/

Trenger du ytterligere hjelp kan du ta kontakt med 
den tillitsvalgte på din arbeidsplass

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.

Utvalgsarbeid
Partene skal styrke partssamarbeidet 
med at vi i fellesskap sentralt skal 
etablere et opplæringstilbud. Og 
vi ser for oss at høsten 2021 kan vi 
starte kursingen lokalt i bedriftene.

§ 2 arbeidstid, mertid og oVertid:
Vi fikk også på plass et utvalg som 
skal se på produksjon, sammenset
ninger, distribusjonstider og arbeids
tid.



Tariffrevisjonen 2020

Stemmeseddel
Over forslag til ny tariffavtale

Jeg sier JA til forslaget:   ❏

Jeg sier NEI til forslaget: ❏

(Sett kun kryss i ei rute. Stemmesedler med mer enn ett kryss blir forkastet!)
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