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Orientering om lønnsoppgjøret 2019 - Oljeavtalen med Virke 

 

Det orienteres med dette om nye lønnssatser fremforhandlet i årets mellomoppgjør 2019, mellom 

Fellesforbundet og Virke. 

 

Det ble i årets reguleringer gitt et generelt tillegg på kr 2, 50.- som skal legges til grunn for heving av 

minstelønnssatsene. Det ble også gitt et lavlønnstillegg på kr. 2,00 som ikke legges til grunn i 

minstelønnssatsene. 

 

§ 2 LØNNSBESTEMMELSER. 

Minstelønn/garantilønnsatsen økes med kr. 2,50.- 

a) Voksne arbeidere over 18 år kr. 7682,63 pr. uke 

    kr.   204,87 pr. time. 

 

c) Verkstedarbeidere/formenn kr. 8304,75 pr. uke 

    kr.   221,46 pr. time. 

 

§ 3 ARBEIDSTID - økes med 2,9 %. 

Grunnlaget for beregning av skift og turnustillegg: Ny sats er kr 264,07 pr. time. 

 

§ 14 ARBEIDSTIDSORDNINGER PÅ FLYPLASSER - økes med 2,9 %. 

Vakttillegg  

Hverdager     kr. 146,98 pr. time 

Lørdager og dag før helligdag  kr. 146,98 pr. time 

Verkstedarbeidere 

Hverdager     kr. 164,24 pr. time 

Lørdager og dag før helligdag  kr. 492,73 pr. time 

 

For ansatte ved UNIVAR AS er minstelønnssatsene § 2 a) kr. 209,37 pr. time, og b) kr. 225,96 

 

Med vennlig hilsen 

Fellesforbundet 

 

 

Bjørn Skogstad Ole Einar Adamsrød 

(sign.)             (sign.) 

 

 

 

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