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Forbundets avdelinger og klubber (via avdeling) og enkeltstående bedrifter hvor Overenskomst for 

miljøbedrifter (MEF) er gjort gjeldende 

 

Orientering om lønnsoppgjøret for 2021 - Overenskomst for miljøvirksomheter - MEF 
 

Det orienteres om nye lønnssatser etter mellomoppgjøret 2020 mellom Fellesforbundet og Maskin Entreprenørenes 

Forbund, enigheten gir følgende økonomiske endringer i overenskomsten for miljøvirksomheter. 
 

Lønn generelt tillegg 
Det gis et generelt tillegg på 2,00 kr pr time, som betales til alle som arbeider på avtalen, også de som lønnes over 

overenskomstens lønnssatser 

Lønn lavtlønns tillegg 
Det gis ytterligere et lavlønnstillegg kr 1 25 kr pr time. Dette skal også betales til alle som arbeider på avtalen, også 

de som lønnes over overenskomstens minstelønnssatser. 
 

FAGARBEIDERTILLEGG 
Fagarbeidertillegget økes med kr 1,50 til kr. 15,00 per time. 
 

MINSTELØNN 
Minstelønnssatsen økes med kr 6,00 pr time. 

NYE SATSER 
Lønnssatser Ny sats 

Minstelønn o/18 år Kr 192,32 

Unge under 18 år Kr 134,62 (70 % av kr 192,32) 
 

Det påpekes at: 
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 mai 2021.   
Det gjørs oppmerksom på at tariffavtalene som ble revidert i 2020 ikke revideres med de nye lønnstilleggene.  
 

Tariffavtalen og overnevnte opplysninger kan lastes ned fra vår hjemmeside, https://www.fellesforbundet.no/lonn-

og-tariff/tariffavtaler/miljovirksomheter/   men husk at satsene ikke er regulert i selve avtalen. 
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