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Mellomoppgjøret 2019 - Overenskomsten for byggeindustrioverenskomsten 

 

I forbindelse med mellomoppgjøret 2019 ble det den 23. mai 2019 gjennomført forhandlinger mellom 

Fellesforbundet og BNL vedrørende endringer i Overenskomsten for byggeindustrien. Til grunn for 

forhandlingene la partene resultatet av mellomoppgjøret 2019 mellom LO og NHO, samt 

reguleringsbestemmelser i overenskomstens § 2-2.2. 

 

1. Generelt tillegg 

I tråd med resultatet fra mellomoppgjøret 2019 mellom LO og NHO gis det fra 1. april 2019 et generelt 

tillegg på kr. 2,50 til alle arbeidstakere som er omfattet av overenskomsten. 

 

2. Regulering av satser 

 

§ 2-2 Lønn – garantert minstefortjeneste 

 

1. Lønnssatser  

Nye satser:  

Nybegynner kr 182,29 pr. time  

Etter ett år kr 185,72 pr. time  

 

4. Ferievikarer 18-23 år  

Ny sats kr 156,51 pr. time  

 

§ 2-5 Lærlinger etter kunnskapsløftet 

 

2. Kunnskapsløftet lærlinger – avlønning  

Lærlingers garanterte minstefortjeneste øker til: 

3. året ny sats kr 78,04 pr. time  

4. året ny sats kr 117,05 pr. time  

 

§ 2-6 Unge arbeidere  

Ny sats kr 127,31 pr. time. 

 

§ 3-5  Skiftarbeid 

 Nr. 4 c Skifttillegg 

Skifttillegget for 2. skift - ny sats kr. 22,65 pr. time. 

Skifttillegget for 3. skift - ny sats kr. 29,29 pr. time. 

Skifttillegget for helgeskift - ny sats kr. 107,12 pr. time. 
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Ikrafttreden: 

Alle lønnssatser gjøres gjeldende fra 1. april 2019. Dog gjelder de nye skifttilleggene fra vedtagelsen 23. 

april 2019. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Fellesforbundet 

 

 

Bjørn Skogstad Terje Johansen 

(sign.)             (sign.) 

 

 

 

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