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Avdelinger, klubber (via avdeling) og enkeltstående bedrifter 

 

Mellomoppgjøret 2021 overenskomst for avis, avistrykkerier og pakkerier 

 

 
Mellomoppgjøret 2021 er nå gjennomført og vedtatt.  

 

Det gis et generelt tillegg på kroner 365,- per måned (kr 2,25 per time) for alle som er omfattet av overenskomsten.  
   

I. Regulering av minstelønnssatser i § 6.1, jf. § 6.10.  

  
Etter at resultatet fra mellomoppgjør og samordnede oppgjør mellom LO og NHO foreligger, opptas forhandlinger 

mellom FF og MBL om regulering av minstelønnssatsene i § 6.1 med utgangspunkt i lønnsveksten innenfor 

avtaleområdet.  
  
Til grunn for beregning av lønnsveksten innenfor avtaleområdet legges vekst i fastlønn basert på identiske personer 

i MBLs lønnsstatistikk. Med fastlønn menes fast grunnlønn, faste særtillegg og stillingstillegg.  
  
Partene forhandlet på denne bakgrunn og ble enige om å regulere minstelønnssatser i § 6.1 med 2,2 %:  
  
§ 6.1.1  
For faglærte, annonselayoutmedarbeidere, tegnere i annonse-  
produksjonen og arbeidstakere som har anledning til å utføre  
fagarbeid etter denne overenskomst:        kr 36 261 per mnd.  
  
For ikke faglærte perforatører, bildebehandlere/  
fotoassistenter, hjelpearbeidere, maskin-/rotasjonsassistenter,  
korrekturlesere/ansatte i tekstkontroll innen redaksjonell   
stoffproduksjon og arkivarer over 18 år       kr 33 695 per mnd.  
  
§ 6.1.2  
For arbeidende formenn, pakkerioperatører, sjåfører og bilhjelpere etter fylte 18 år:  

  
a. Ufaglærte:         kr 33 695 per mnd.  

  
b. Faglærte med relevant fagbrev:       kr 36 261 per mnd.  

  
De nye minstelønnssatsene inkluderer det generelle tillegget på kr kroner 365,- per måned (kr 2,25 per time)  

  
De nye satsene gjøres gjeldende med virkning fra l. april 2021.  
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II. Regulering av skiftsatser, jf § 7.1 og merknad:   

  
Satsene i Overenskomsten for Aviser, avistrykkerier og pakkerier § 7.1 Annen godtgjørelse – Betaling for 

skiftarbeid - skal reguleres hvert år per l. april i henhold til endringer i NHOs lønnsstatistikk, industriens 

gjennomsnittlige timefortjeneste (eksklusive tillegg) foregående år. I overensstemmelse med de tilsvarende tall i 

SSBs lønnsstatistikk skal satsene justeres opp med 2,5 % fra og med l. april 2021.  
  
De nye satsene blir som følger:  
§ 7.1.1  

1. For skiftarbeid i tiden etter kl. 16.00 og fram til kl. 07.00 betales følgende skifttillegg per time innenfor de 

enkelte tidsintervaller:  

Fra kl. 16.00 til kl. 24.00 kr. 51,23 per arbeidet time.  
Fra kl. 24.00 til kl. 07.00 kr. 73,48 per arbeidet time.  
  

2. For skiftarbeid på dager før søn- og helligdager etter kl. 14.00 og fram til søn- eller siste helligdag kl. 24.00 

betales kr. 132,09 pr. time.  

  
3. For bedrifter bundet av ATF/NGF-overenskomsten pr. 31.12.1999, jfr. bilag 7, gjelder følgende 

bestemmelser: 

 

For arbeidsskift som avsluttes mellom kl. 18.00 og 24.00, eller som påbegynnes fra og med kl. 05.00 til 

07.00, betales et skifttillegg på kr. 1 617,- pr. uke. 

 

For arbeidsskift som avsluttes etter kl. 24.00, eller som påbegynnes før kl. 05.00, eller hvor arbeidsskift må 

foregå på søn-, hellig- eller høytidsdager, betales et skifttillegg på kr. 2 110,- pr. uke.  
  
§ 7.1.2  

a: For arbeidsskift som avsluttes mellom kl. 1800 og kl. 24.00 eller som påbegynnes mellom kl. 0600 og kl. 0700 

morgen, betales følgende tillegg:   
Hel uke: kr 1 366,-  

  
b: For arbeidsskift som avsluttes etter kl. 2400 eller påbegynnes før kl. 0600 morgen eller hvor arbeidsskiftet må 

foregå også søn-, helligdager eller høytidsdag kved etter kl. 1800, betales følgende tillegg:  
  

Hel uke: kr 2 062,-  
  
De nye satsene gjøres gjeldende med virkning fra l. april 2021.  
  
  

III. Gjennomføring av reguleringene   

  
Lønnsforhøyelsen gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som har sluttet i bedriften før vedtakelsen. Det foretas 

ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg mv for arbeid utført før vedtakelsen.  

 

Vedtakelsesdato var 6. mai.   
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Lavlønnsgarantien de grafiske overenskomster 

 
Som kjent inneholder de grafiske overenskomster følgende bestemmelse vedrørende lavlønnsgarantien: "Ut fra sist 

kjente kvartalsstatistikk skal det i den enkelte bedrift gis et lønnstillegg per 1. januar hvert år slik at 

timefortjenesten for voksne arbeidstakere i enhver bedrift  (enhver lønnstakergruppe) bringes opp på 85% av 

gjennomsnittsfortjenesten for voksne arbeidstakere eksklusive tillegg i industrien." 

 

Denne bestemmelsen gjelder alle de som er omfattet av den grafiske overenskomsten – både organiserte og 

uorganiserte arbeidstakere. 

 

Per 31. desember 2020 var beregningsgrunnlaget, ifølge lønnsstatistikk fra LO - NHO, kr 240,53 per time, 

85%-satsen er dermed kr 204,45 per time. 

 

For våre overenskomster blir 85%-satsene følgende: 

Per uke: Kr 204,45 x 37,5 timer = kr 7 667 

Per måned: Kr 204,45 x 37,5 timer x 4,33 = kr 33 198 

 

Lønnsgruppene er definert i de respektive overenskomster under paragrafen Lønnssatser 

(Aviser § 6.1.1, Trykkerier § 13A, Kartonasje §11, Bokbindere og Serigrafi § 12A)  For alle  

overenskomstene unntatt avis er det to grupper, faglært og ikke-faglært. For avis er det flere  

lønnstakergrupper. 

 

Gjennomsnittet skal regnes ut for hele gruppen og dersom gjennomsnittet pr. 1. januar 2021 ligger under 85%-

satsen så skal alle lønninger økes med den kronesummen som fremkommer når man tar 85%-tallet og trekker fra 

gjennomsnittslønnen. I de gruppene der gjennomsnittet ligger lavere skal alle ha dette tillegget. Eventuelt 

tillegg gis fra 1. januar 2021 og etterbetaling gjøres fra samme dato. 

 

For å illustrere med et eksempel: 

Dersom den gjennomsnittlige ukelønnen for gruppen ikke-faglærte på bedriften er kr 7 500 skal alle ikke-faglærte 

lønninger settes opp med kr 167.- per uke (kr 7 667 minus kr 7 500). 

 

Forbundet ber klubbene merke seg bestemmelsen og kreve den innfridd der hvor dette er aktuelt. 

 

Eventuelle spørsmål rettes til Niels Edvard Killi. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Fellesforbundet 

 

 

Terje Samuelsen Niels Edvard Killi 

(sign.)             (sign.) 

 

 

 

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

 

 

 

 

 


