Vår dato
06.05.2021
Deres dato

Vår saksbehandler
Jan Ørnevik, tlf. 917 89 605

Vår referanse
19/3702-22/FF-302 JAOR
Deres referanse

Fellesforbundets avdelinger og klubber. (klubber via avdeling) Bedrifter som har direkteavtale
Fellesoverenskomsten for Byggfag.
Reguleringsforhandlinger - mellomoppgjøret 2021

Mellomoppgjøret 2021 ble vedtatt den 6.mai med kr. 2,25 i generelt tillegg.
I reguleringsforhandlingene for Fellesoverenskomsten for Byggfag som ble avholdt den 19 april
2021 ble det enighet om følgende:
§2-1 Minstelønnssatser:
Fagarbeidere
Ny sats er kr. 220,00
Arbeidstakere uten fag eller Svennebrev
Ny sats arbeidstaker uten bransjeerfaring kr. 198.30
Ny sats arbeidstaker med minst et års bransjeerfaring kr.206,50
Unge Arbeidstakere
Ny sats kr. 132,90
Generelt tillegg og minstelønnssatsene gjelder fra den 1. april 2021.

§2-3 og § 6-3 Overtidsgrunnlag
Ny sats kr. 282,25

Reise og oppholdsbestemmelser § 7-1
Nye satser:
1. Når arbeidstakeren selv sørger for transport
Ved større avstander enn 7,5 km betales:
For avstand fra 7,5 til15 km: kr.107,50
For avstand fra 15 til 30 km: kr.178,00
For avstand fra 30 til 45 km: kr.209,00
For avstand fra 45 til 60 km: kr.239,20
For avstand fra 60 til 75 km: kr 271,30

2.

Når arbeidsgiver sørger for transport
For avstand fra 7,5 til 15 km: kr. 63,40
For avstand fra 15 til 30 km: kr.106,20
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Fellesforbundet
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0134 Oslo
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For avstand fra 30 til 45 km: kr.126,90
For avstand fra 45 til 60 km: kr.148,10
For avstand fra 60 til 75 km: kr.170,10

§ 7-1, pkt 8,3
Særbestemmelser for rørleggerfaget om reisetid og reisepenger
Ny sats
Rørlegger kr. 114,75
Ufaglært kr. 105,35
Lærling kr. 80,75
Satsene for overtidsgrunnlag og reise og oppholdsbestemmelser gjelder fra vedtakelsestidspunktet
den 6 mai 2021.
Skifttillegg.
§ 6.4 Skiftarbeid.
Skifttillegg for 2.skift hverdager betales med kr. 28.90 pr. time
Skifttillegg for 3.skift hverdager betales med kr. 46,20 pr. time
Skifttilleg på lørdager etter kl.13.00 og på dager før helligdager etter den ordinære arbeidstids slutt
betales med kr. 113,95 pr. time.

Bilag16 punkt 11 Lønnsbestemmelser
Offshoretillegg
Ny sats er kr.84,70
Satsene for skifttillegg Og Offshore gjelder fra vedtakelsetidspunktet 6.mai 2021.

Kapittel 3 Akkordarbeid
Påslagsprosenten og kronefaktor pr. 1. august 2021 er:
- blikkenslagerfaget:
109,15 %
- malerfaget:
3,94 %
- murerfaget:
6,54 %
- rørleggerfaget:
19,83 %
- taktekkerfaget:
54,39 %
- tømrerfaget:
ny sats minst kr.214,09
- isolatører:
kr.218,77
- betongfagene:
minst kr.255,24
- anleggsgartnerfaget:
185 øre

Reguleringsbestemmelser for Akkordarbeid
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Akkorder som løper før og etter 1. april 2021, men avsluttes før den 1. august 2021 benyttes
dagens satser.
Alle timer som arbeides i akkord fra og med den 1. august 2021 skal bruke nye påslagsprosenter
eller ny kronefaktor.
Akkorder hvor det lokalt er avtalt en forhøyet påslagsprosent eller kronefaktor tilkommer bare
differansen mellom den avtalte påslagsprosent eller kronefaktor og den nye.

Lønnsforhøyelse gjøres ikke gjeldene for arbeidstaker som har sluttet i bedriften før vedtakelsen
den 6 mai 2021

Med vennlig hilsen
Fellesforbundet

Terje Samuelsen
(sign.)

Jan Ørnevik
(sign.)

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

