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

Mellomoppgjøret 2021 - Glassoverenskomsten
I forbindelse med mellomoppgjøret 2021 ble det den 27. mai 2021 gjennomført forhandlinger mellom
Fellesforbundet og Glass og Fasadeforeningen vedrørende endringer i Glassoverenskomsten.
Partene ble enige om følgende:
1. Generelt tillegg
Det gis et generelt tillegg på kr. 2,25 til alle som er omfattet av overenskomsten, med virkning fra 1.
april 2021.

2. Lavlønnstillegg
Det gis, også med virkning fra 1. april 2021, et lavlønnstillegg til arbeidstakere omfattet av
industripreget virksomhet (bedrifter med produksjon av isolerruter, herding, bøying, laminering, samt
produksjon av fasadeelementer osv.) på kr. 1,00.
3. Endringer i overenskomstens satser i § 2.3 – Garantibestemmelse
Garantibestemmelsene (minstelønnssatsene) under § 2.3 heves.
Nye satser:
Nyansatt voksen
kr. 187,00 per time
Etter 1 år
kr. 193,50 per time
Merknad:
De arbeidstakere som etter å ha fått det generelle tillegget, og eventuelt lavlønnstillegget til
industripreget virksomhet, fortsatt blir liggende under garantibestemmelsen i § 2.3, skal heves opp til
garantibestemmelsens satser.

4. Endring i overenskomstens satser i § 2.5.2 - Skifttillegg
Satsen for skifttillegg for 2. skift under § 2.5.2 heves.
Ny sats:
2. skift
kr. 22,44 per time
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5. 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. 107,50
b) For avstander fra 15 til 30 km, ny sats kr. 178,00
c) For avstander fra 30 til 45 km, ny sats kr. 209,00
d) For avstander fra 45 til 60 km, ny sats kr. 239,20
e) For avstander fra 60 til 75 km, ny sats kr. 271,30
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. 63,40
b) For avstander fra 15 til 30 km, ny sats kr. 106,20
c) For avstander fra 30 til 45 km, ny sats kr. 126,90
d) For avstander fra 45 til 60 km, ny sats kr. 148,10
e) For avstander fra 60 til 75 km, ny sats kr. 170,10
Eventuelle bedre lokale ordninger bibeholdes.

6. Gjennomføring:
Alle tilleggene gjøres gjeldende med virkning fra 1. april 2021.
Lønnsforhøyelsene gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som er sluttet i bedriften før vedtakelsen
27. mai 2021. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg m.v. for
arbeid utført før vedtakelsen.

Med vennlig hilsen
Fellesforbundet

Stig Lundsbakken
(sign.)

Terje Johansen
(sign.)

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

