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Avdelinger, klubber (via avdeling) samt direktebedrifter med grafisk siviloverenskomst 

 

 

Mellomoppgjøret 2019 - de grafiske siviloverenskomstene 

- Overenskomst for trykkerier og grafiske bedrifter, bokbindere og serigrafiske bedrifter 

 

Mellomoppgjøret 2019 er nå gjennomført og vedtatt. 

 
1. Generelt tillegg 

 

Overenskomst for Trykkerier og grafiske bedrifter og Serigrafiske bedrifter 

Det gis et generelt tillegg på kr. 93,75 pr. uke (kr. 2,50 pr. time) til alle. 

  

Overenskomst for Bokbindere  

Det gis et generelt tillegg på kr. 168,75 pr. uke (kr. 4,50 pr time) til alle. 

 

Alle tillegg gjøres gjeldende med virkning fra 1. april 2019. 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 23. april. 

 

2. Nye minstelønnssatser fra 1. april 2019 

 

Overenskomst for Trykkerier og grafiske bedrifter  

Faglærte og grafiske designere, lønn per uke kr.  6 608,- 
Ikke faglærte med inntil ett års relevant erfaring i bransjen, lønn per uke kr.  5 898,- 

Ikke faglærte med mellom ett og to års relevant erfaring i bransjen, lønn per uke kr.  5 984,- 

Ikke faglærte med mer enn to års relevant erfaring i bransjen, lønn per uke kr.  6 092,- 

Overenskomst for serigrafiske bedrifter 

Faglærte og grafiske designere, lønn per uke kr.  6 701,- 
Ikke faglærte med inntil ett års relevant erfaring i bransjen, lønn per uke kr.  5 991,- 

Ikke faglærte med mellom ett og to års relevant erfaring i bransjen, lønn per uke kr.  6 077,- 

Ikke faglærte med mer enn to års relevant erfaring i bransjen, lønn per uke kr.  6 158,- 

Overenskomst for Bokbindere  

Faglærte og grafiske designere, lønn per uke kr.  6 832,- 
Ikke faglærte med inntil ett års relevant erfaring i bransjen, lønn per uke kr.  6 122,- 

Ikke faglærte med mellom ett og to års relevant erfaring i bransjen, lønn per uke kr.  6 218,- 

Ikke faglærte med mer enn to års relevant erfaring i bransjen, lønn per uke kr.  6 316,- 

3. Skiftsatser 

Overenskomstens skiftsatser økes tilsvarende økningen i den gjennomsnittlige lønnsøkningen for 

industriarbeidere i NHO – LO området i 2018. Økningen er 2,2 %. Økningen gis virkning fra 1. april 2019. 

 

De nye skiftsatsene er: 

Kr. 39,03 per arbeidet time mellom kl. 16.00 - 24.00. 

Kr. 64,97 per arbeidet time mellom kl. 24.00 - 07.00. 
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Lavlønnsgarantien de grafiske overenskomster 

 
Som kjent inneholder de grafiske overenskomster følgende bestemmelse vedrørende lavlønnsgarantien: "Ut fra sist 

kjente kvartalsstatistikk skal det i den enkelte bedrift gis et lønnstillegg per 1. januar hvert år slik at 

timefortjenesten for voksne arbeidstakere i enhver bedrift  (enhver lønnstakergruppe) bringes opp på 85% av 

gjennomsnittsfortjenesten for voksne arbeidstakere eksklusive tillegg i industrien." 

 

Denne bestemmelsen gjelder alle de som er omfattet av den grafiske overenskomsten – både organiserte og 

uorganiserte arbeidstakere. 

 

Per 31. desember 2018 var beregningsgrunnlaget, ifølge lønnsstatistikk fra LO - NHO, kr 229,70 per time, 

85%-satsen er dermed kr 195,25 per time. 

 

For våre overenskomster blir 85%-satsene følgende: 

Per uke: Kr 195,25 x 37,5 timer = kr 7 322 

Per måned: Kr 195,25 x 37,5 timer x 4,33 = kr 31 704 

 

Lønnsgruppene er definert i de respektive overenskomster under paragrafen Lønnssatser 

(Aviser § 6.1.1, Trykkerier § 13A, Kartonasje §11, Bokbindere og Serigrafi § 12A)  For alle  

overenskomstene unntatt avis er det to grupper, faglært og ikke-faglært. For avis er det flere  

lønnstakergrupper. 

 

Gjennomsnittet skal regnes ut for hele gruppen og dersom gjennomsnittet pr. 1. januar 2019 ligger under 85%-

satsen så skal alle lønninger økes med den kronesummen som fremkommer når man tar 85%-tallet og trekker fra 

gjennomsnittslønnen. I de gruppene der gjennomsnittet ligger lavere skal alle ha dette tillegget. Eventuelt 

tillegg gis fra 1. januar 2019 og etterbetaling gjøres fra samme dato. 

 

For å illustrere med et eksempel: 

Dersom den gjennomsnittlige ukelønnen for gruppen ikke-faglærte på bedriften er kr 7 200 skal alle ikke-faglærte 

lønninger settes opp med kr 122.- per uke (kr 7 322 minus kr 7 200). 

 

Forbundet ber klubbene merke seg bestemmelsen og kreve den innfridd der hvor dette er aktuelt. 

 

Eventuelle spørsmål rettes til Niels Edvard Killi. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Fellesforbundet 

 

 

Bjørn Skogstad Niels Edvard Killi 

(sign.)             (sign.) 

 

 

 

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