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Til fellesforbundets avdelinger og klubber (via regionskontorene) 

Orientering om lønnsoppgjøret 2021 - Oljeavtalen med Virke 

 
De nye lønnssatser for mellomoppgjøret 2021 er avtalt mellom Fellesforbundet og Virke, og gir følgende endringer 

på Oljeavtalen. 

 

Lønn 

Det gis et generelt tillegg på kr. 2,25 pr time, og et lavtlønnstillegg på kr 1 pr. time, som betales til alle som lønnes 

over eller på overenskomstens minstelønnssatser 

§ 2 lønnsbestemmelser 
Minstelønnsgaranti fra 1 april 2021 
a) Voksne arbeidere over 18 år    kr.   8 236,28 pr. uke 

     For tiden svarende til     kr.      219,63 pr. time (37,5 timers uke) 

 

c) Verkstedarbeidere (herunder håndverkere og montører)  

med minst 4 års læretid og arbeidende formenn kr.    8 911,41 pr. uke 

For tiden svarende til     kr.     237,64 pr. time (37,5 timers uke) 

 

§ 3 Grunnlag for beregning av skift og turnustillegg. 
Grunnlaget for beregning av alle skift – og turnustillegg per 1. april 2018 skal være kr.  278,26 per time. 

 
§ 15 Vaktgodtgjørelsen Satsene for vaktgodtgjøring på hverdag for voksne arbeidere over 18 år, skal være  

kr. 154,87. Satsen for lørdag og dager før helligdager og søn - og helligdager skal være kr. 464,51. 
 
Satsene for vaktgodtgjøring på hverdag for verkstedsarbeidere - herunder håndverkere og montører, skal være  

kr. 173,13. Satsen for lørdag og dager før helligdager og søn - og helligdager skal være kr. 519,19 

 
Det påpekes i meklingsprotokollen følgende: 
Lokale forhandlinger skal føres på basis av de enkelte overenskomster og slik at tillegg skal gis på grunnlag av den 

enkelte bedrifts økonomiske virkelighet, dvs bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og 

konkurranseevne. 

Lokale forhandlinger skal føres mellom stedlige parter og skal være reelle, uavhengige av hvilke begreper 

overenskomstene inneholder mht. forhandlinger, drøftinger, vurderinger eller lignende. 

 

Tilleggene er gjeldene fra 1 april 2021.   

 

Det gjøres oppmerksom på at tariffavtalen som ble revidert i 2020, ikke revideres i 2021 med de nye 

lønnstilleggene, men det er de overnevte satsene som er gjelden fra 1 april 2021.  

 
Tariffavtalen og overnevnte opplysninger kan lastes ned fra vår hjemmeside:  i selve avtalen. 

 

Med vennlig hilsen 

Fellesforbundet 

 

Stig Lundsbakken Ole Einar Adamsrød 

(sign.)             (sign.) 

 

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


