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Avdelinger, klubber (via avdeling) og enkeltstående bedrifter hvor Fellesoverenskomsten for
treforedlingsindustrien er gjort gjeldende

Mellomoppgjøret 2021 - Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien
I forbindelse med mellomoppgjøret 2021 ble det den 20. mai 2021 gjennomført forhandlinger mellom
Fellesforbundet og Norsk Industri vedrørende endringer i Fellesoverenskomsten for
treforedlingsindustrien. Til grunn for forhandlingene la partene resultatet av mellomoppgjøret 2021
mellom LO og NHO, samt innhentet hurtigstatistikk i tråd med overenskomstens § 2.5 og § 2.12.
1.
Generelt tillegg
I tråd med resultatet fra mellomoppgjøret 2021 mellom LO og NHO gis det fra 1. april 2021 et generelt
tillegg på kr. 2,25 til alle arbeidstakere som er omfattet av overenskomsten.
2.
Skifttillegg og skiftprosenttillegg
I forhandlingene ble det enighet mellom partene om følgende justeringer i overenskomstens bestemmelser
om skifttillegg og skiftprosentgrunnlag.
§ 2.5 – Skifttillegg, nye satser:
2-skift
Døgnkont. skift Helkont. skift Årskont. skift
Formiddagsskift
0,00
0,00
0,00
0,00
Ettermiddagsskift
21,03
19,61
14,82
14,82
Nattskift
24,80
24,80
24,80
Nattskift natt til søn42,34
42,34
42,34
Og hellig-/høytidsdag
§ 2.6 – Skiftprosenttillegg, nye satser:
Skiftprosentgrunnlaget
Nye satser
For 2-skift
For døgnkontinuerlig skift
For helkontinuerlig skift

88,90
91,34
96,31

Skifttilleggene og skiftprosentgrunnlaget er økt med 2,9 %.
Hvis de lokalt avtalte skifttillegg og skiftprosentgrunnlag er høyere enn ovenstående, benyttes de lokalt
avtalte tillegg.
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3.
Lavlønns- og garantitillegg
Vedrørende overenskomstens § 2.12 Lavlønns- og garantitillegg, så konstaterte partene med utgangspunkt
i innhentet Hurtigstatistikk at 90% av bransjens gjennomsnitt var kr. 195,55 per time.
Eventuelle justeringer skal skje med virkning fra 1. januar 2019. Anvendelsen av tillegget er, etter § 2.12,
gjenstand for lokal forhandling. Dersom de lokale parter ikke kommer til enighet om anvendelsen av
tillegget, skal det gis likt til alle.

Endringene i skifttillegg og skiftprosenttillegg gjøres gjeldende fra 1. april 2019. Endringene gjøres ikke
gjeldende for arbeidstakere som er sluttet i bedriften før vedtakelsen 6. mai 2021. Det foretas ikke
omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg m.v. for arbeid utført før vedtakelsen.

Med vennlig hilsen
Fellesforbundet

Stig Lundsbakken
(sign.)

Terje Johansen
(sign.)

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

