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Avdelinger, klubber (via avdeling) og enkeltstående bedrifter
hvor Glassoverenskomsten er gjort gjeldende

Mellomoppgjøret 2019 - Glassoverenskomsten
I forbindelse med mellomoppgjøret 2019 ble det den 3. juni 2019 gjennomført forhandlinger mellom
Fellesforbundet og Glass og Fasadeforeningen vedrørende endringer i Glassoverenskomsten.
Partene ble enige om følgende:
Partene vil innledningsvis understreke at lokale forhandlinger jf. Glassoverenskomsten § 2.8, forutsettes å
være reelle, og skal føres på bakgrunn av den enkelte bedrifts økonomiske virkelighet, dvs. bedriftens
økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne.
1. Endringer i overenskomstens satser i § 2.3 Garantibestemmelse:
§ 2.3 Garantibestemmelse
Nyansatt voksen arbeidstaker
ny sats kr. 175,50
Etter 1 år
ny sats kr. 182,00
2. Generelt tillegg:
Det gis med virkning fra 1. april 2019 et generelt tillegg til alle arbeidstakere omfattet av
overenskomsten på kr. 2,50 per time.
3. Lavlønnstillegg:
Med virkning fra 1. april 2019 gis det et lavlønnstillegg på kr. 2,00 per time til alle ansatte i
industripreget virksomhet omfattet av Glassoverenskomsten.
Merknad til pkt. 2 og 3:
De arbeidstakere som etter å ha fått det generelle tillegget og eventuelt lavlønnstillegget fortsatt blir
liggende under garantibestemmelsen i § 2.3, skal heves opp til garantibestemmelsens satser i pkt. 1.
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4. Reise- og gangtidsbestemmelsene
I tråd med tradisjonen følger Glassoverenskomsten satsene i Fellesoverenskomsten for byggfag for
reise og gangtid, jf. § 7.2.1.2 og § 7.2.2.2.
§ 7-2
§ 7.2.1.2

Hvor nattopphold ikke er nødvendig
Når arbeidstaker selv besørger transporten
a) For avstander fra 7,5 til 15 km, ny sats kr. 101,40
b) For avstander fra 15 til 30 km, ny sats kr. 168,00
c) For avstander fra 30 til 45 km, ny sats kr. 197,30
d) For avstander fra 45 til 60 km, ny sats kr. 225,80
e) For avstander fra 60 til 75 km, ny sats kr. 256,10
Eventuelle bedre lokale ordninger bibeholdes.

§ 7.2.2.2

Når arbeidsgiver besørger transporten
a) For avstander fra 7,5 til 15 km, ny sats kr. 60, 40
b) For avstander fra 15 til 30 km, ny sats kr. 101,05
c) For avstander fra 30 til 45 km, ny sats kr. 120,80
d) For avstander fra 45 til 60 km, ny sats kr. 140,97
e) For avstander fra 60 til 75 km, ny sats kr. 161,96
Eventuelle bedre lokale ordninger bibeholdes.

5. Gjennomføring:
Alle tilleggene gjøres gjeldende med virkning fra 1. april 2019.
Lønnsforhøyelsene gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som er sluttet i bedriften før vedtakelsen.
Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg m.v. for arbeid utført før
vedtakelsen.

Med vennlig hilsen
Fellesforbundet
Bjørn Skogstad
(sign.)

Terje Johansen
(sign.)
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