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Mellomoppgjøret 2019 - Wallboardoverenskomsten 

 

I forbindelse med mellomoppgjøret 2019 ble det den 15. mai 2019 gjennomført forhandlinger mellom 

Fellesforbundet og Norsk Industri vedrørende endringer i Wallboardoverenskomsten. Til grunn for 

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

statistikk i tråd med vanlig praksis. 

 

1. Generelt tillegg 

På bakgrunn av resultatet fra de sentrale forhandlingene mellom LO og NHO gis det ved dette oppgjøret, 

med virkning fra 1. april 2019, et generelt tillegg på kr. 2,50 til alle som er omfattet av 

Wallboardoverenskomsten. 

 

2. Minstelønnssatser 

Med virkning fra 1. april 2019 reguleres minstelønnssatsene i overenskomstens § 2-1 således, nye satser: 

1. Voksne arbeidstakere 

Begynnerlønn kr. 168,59 per time 

Etter 1 år kr. 180,38 per time 

 

2. Unge arbeidere 

Under 18 år kr. 131,69 per time 

 

3. Skiftarbeid 

I forhandlingene ble det enighet mellom partene om følgende nye satser i Wallboardoverenskomsten § 3-

2.7: 

 

For 2-skift betales kr. 16,70 pr. time. For 3-skift betales kr. 22,57 pr. time. 

For nattskift til søn- og hellig- og høytidsdag erholder helkontinuerlige skiftarbeidere, når produksjonen i 

deres avdeling er i gang, kr. 12,18 pr. time i tillegg til det ordinære skifttillegg. 

Skiftarbeide i de helkontinuerlige avdelinger får for skiftene mellom kl. 14.00 dag før søn- og helligdag 

og siste helligdag kl. 22.00 et tillegg på kr. 74,69 pr. time som inkluderer kompensasjon for 33,6 timers 

uke. 

 

Minstelønnssatsene og skiftsatsene er økt med 2,1 %. 

 

Endringene gjøres gjeldende fra 1. april 2019. Endringene gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som er 

sluttet i bedriften før vedtakelsen 23. april 2019. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av 

overtidstillegg, skifttillegg m.v. for arbeid utført før vedtakelsen. 
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