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Informasjon om resultatene av forhandling på

Wallboardoverenskomsten

2020
Tariffoppgjøret

Vi har vært gjennom tarifforhandlinger med Norsk Industri og arbeidsgiver
på Wallboardoverenskomsten. Denne gangen har det vært ekstra utfordrende  
på grunn av den usikkerheten som pandemien har skapt i Norge, men nå  
foreligger det et resultat som er anbefalt av begge parter.

 Vi ville sikre opprettholdelse av kjøpekraften, og at våre medlemmer på  
Wallboardoverenskomsten fikk en økonomisk uttelling i tråd med resultatet  
fra frontfaget. I tillegg har vi hatt fokus på kompetanseheving, likebehandling  
ved forskuttering av sykepenger og justering av omfangsbestemmelsen. 

Du som medlem skal være med å bestemme om dette forslaget er godt nok. Det blir uravstemning tors-
dag 22. oktober, og jeg håper du vil delta i denne. Desto flere som deltar, desto bedre står resultatet seg! 

Jeg håper du vil sette deg godt inn i resultatene, og deretter bruke din rett og plikt til å stemme ved 
uravstemningen!

Med vennlig hilsen
Terje Johansen
Forhandlingsleder

Bruk stemmeretten!

BRUK DIN RETT OG PLIKT: 
stem ved uravstemningen 

22. OKTOBER!



Økonomi 
Generelt tillegg
I tråd med resultatet fra frontfaget 
gis det et generelt tillegg på kr 0,50 
til alle som arbeider på overenskom-
sten.

I tillegg gis det for Wallboard-
overenskomsten et bransjetillegg på 
kr 0,70 per time. 

Samlet tillegg er da kr 1,20 per 
time, med virkning fra 1. mai. 

Minstelønnsbestemmelser
Overenskomstens minstelønns- 
satser er hevet med 5,1 % siden 
 forrige hovedoppgjør (2018). Dette 
gir en ny minstesats på begynner-
lønn på kr 173,48. Minstesats  
etter 1 år blir kr 185,61.

Skifttillegg
Overenskomstens satser for skift-
tillegg er økt med 5 % i forhold til 
satsene fra 2018. Nye minstesatser 
2. skift blir kr 17,18 per time, og for 
3. skift kr 23,22 per time.

For arbeid i helgene er det særskilte 
nattillegget (natt til søn- og hellig-
dag) nå kr 12,53, mens helgetilleg-
get fra lørdag 14:00 til søndag 22:00 
er kr 76,86 per time.

Tariffestede tillegg
Det er fremforhandlet en særskilt 
økning av overenskomstens tariff-
festede tillegg.

Ny sats for maskin-, ansvars- og 
trucktillegg er kr 6,18 per time.

Ny sats for matpenger er satt til  
kr 90,–.

Forskuttering sykepenger
Bedriften har ikke lenger anledning 
til å forskjellsbehandle arbeidstakere 
i bedriften hva gjelder forskuttering 
av sykepenger.

Denne bestemmelsen er nå også tatt 
inn i overenskomsten.

Anbefalt forslag for  
Wallboardoverenskomsten



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

Overenskomstens virkeområde
Det er gjort presiseringer i overens-
komstens omfangsbestemmelse 
knyttet til behovet for å tilpasse 
lokale bedriftsinterne avtaler til 
kompetansekrav og ansvar m.m. 
Det presiseres og at den teknolo-
giske utviklingen og økte krav til 
kompetanse ikke i seg selv gjør det 
nødvendig å endre den organisa-
toriske tilknytningen en tradisjonelt 
har.

Kompetanse
Partene vil fortsette arbeidet med 
kompetanseheving gjennom blant 
annet arbeidet med fagopplæring og 
andre tilbud om relevant fagutdan-
ning tilpasset industrien.

Likestilling
Norsk Industri og Fellesforbundet 
er enige om å arbeide aktivt og mål-
rettet for likestilling og for å hindre 
diskriminering, og at de gjennom 
et aktivt partssamarbeid tar i bruk 
den nye likestillings- og diskrimine-
ringsloven.

Forslaget har en ramme som til-
svarer rammen for frontfaget.



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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