P RO T O KO LL

Fellesforbundet {FF) og M ediebedrift enes Landsforening (M BL) har i møt er den 28. - 29. april
2022 forhandlet om lønnst illegg og revisj on av avt ale num mer 567 - Overen skomst fo r avis,
av ist rykkerier og pakkerier 2020-2022.
Til st ede:
Fra M BL: Geir Engen {M BL, forhandlingsleder), Sissel Tonj um

Bruun, Audun Solberg , Ole

Ray ner Diet el, M ort en Kringler og Oddvar Ust ad.
Fra adm inist rasj onen: Pern ille A. Børset .
Fra FF: Niels Edvard Kiili {Fellesfo rbundet , fo rhandlingsleder), Rune Set saas, Mort en Rygh,

Emil Aft re og Roger Sandø

Fra administ rasj onen: Endre Lie
Forhandlinger har vært ført på bakgrunn av FFs krav av 28. april og revidert e krav av 28. Og
29. april 2022, samt M BLs krav/ t ilbud av 28. april og revidert t ilbud/ krav av 28. Og 29. april
2022.
Part ene har blitt enige om følgende:

K ONOMI

Generelt t illegg

Det gis et generelt t illegg på kr. 650 pr mnd ( kr. 4 kro ner per t ime) fr a 1.4.2022.
Just eringst illegg
Det avsett es kr 2 500 per årsverk for arbeidst akere omfatt et av overenskomst en for aviser,
avist rykkerier og pakkerier som et j ust eringst illegg t il lokal fordeling. Tillegget gis med virkning fra 1.
april 2022 . Hvis part ene ikke blir enige om anvendelsen av midlene fordeles summen likt på fast
M ånedslønn.

Annet
Skift sat ser økes med 2.7% med virkning fra 1.4.2022.

Tillegg for spesielt ubekvem arbeidst id økes med kr. 10 t il hhv kr. 315 og kr. 370 med virkning fra
1.4.2022.
Sat s for mat penger økes t il kr 96 pr 1.4.2022

Nye minst elønnssat ser (inklusive det generelle t illegget ) samt nye sat ser ett er regulering
§ 6.1.1

Ny sats

For faglærte, annonselayoutmedarbeidere, tegnere i
annonseproduksj onen og arbeidstakere som har anledning til a
utføre fagarbeid etter denne overenskomst skal lønnen minst være

37 276

Ikke faglærte perforatører over 18

ar,minst

34 7 10

Bildebehandlere/fotoassistenter over 18 år, minst

34 7 10

Hj elpearbeidere over 18 år, minst

34 7 10

Maskin-/rotasj onsassistenter over 18 år, minst

34 7 10

Korrekturlesere/ansatte i tekstkontroll innen redaksj onell
stoffproduksj on over 18 år, minst

34 7 10

Arkivarer over 18 år, minst

34 7 10

§ 6.1.2

Ny sats

Nye minstelønnssatser (inklusive generelt tillegg) for arbeidende
formenn, pakkerioperatører, sj åfører og bilhj elpere etter fylte 18
år:
a. Ufaglærte:

34 7 10

b. Faglærte med relevant fagbrev:

37 276

§ 6.1.2

Ny sats

b.
Fagarbeidertillegg for relevant fagbrev på minimum kroner xXxX,- 2566,pr måned utover grunnlønn for ufaglærte i den enkelte bedrift.

£

§ 7.1.1 Skifttillegg

Ny sats

1. Fra kl. 16.00 t il kl. 24 .00: kr xx,xx per arbeidet t ime.

52,6 1

1. Fra kl. 24.00 til kl. 07.00: kr xx,xx per ar beidet t ime .

75,46

2 . I bedrifter hvor slik arbeid kan utføres, skal det for ar beid på
dager før søn- og he lligdager fra kl. 14.00 og fram t il søn- e ller
siste helligdag kl. 24 .00, betales kr xxx,xx per time.

135,66

For bedrifter bundet av A TF/NGF-overenskomsten, gje lder
følgende bestem me lser:
For ar beidsskift som avsluttes me llom kl. 18.00 og 24 .00, eller
som påbegynnes fra og med kl. 05.00 til 07.00, betales et
skifttillegg på kr xxxx,00 per uke

166 1,-

For arbeidsskift som avsluttes etter kl. 24.00, eller som
påbegy nnes før kl. 05.00, eller hvor arbe idsskift må foregå på
søn-, hellig- e ller høytid sdager, betales et skifttillegg på kr
xxxx,xxper uke .

2 167,-

Tillegg for spesielt ubekvem arbeidstid:

Ny sats

T illegg for spesie lt ubekvem arbeidstid settes til kr xxx,- for
arbeid på søn-, hellig- og høytid sdager.

3 15,-

§ 7.1.2 Tillegg for skiftarbeid:

Ny sats

A.
For arbe idsskift som avsluttes etter kl. 2400 eller
påbegynnes før kl. 0600 morgen e ller hvor arbe idsskiftet må
foregå også søn-, he lligdager e ller høytidsdag kve ld etter kl.
1800, betales følgende t illegg:

2 118,-

He l uke : kr xxxx,0 0
B.
For arbe idsskift som avsluttes mellom kl. 1800 og kl.
2400 eller som påbegy nnes mellom kl. 0600 og kl. 0700
morgen, betales fø lgende tillegg:
He l uke: kr xxxx,00

1403,-

$ 7.1.2 Tillegg for spesielt ubekvem arbeidstid:

Ny sats

e)

370,-

Tillegg for spesielt ubekvem arbeidstid

Det utbetales t illegg for spesielt ubekvem arbeidstid med kr
xxx,00 per frammøte for arbeid hvor he le eller deler av
arbeidstiden faller mellom kl. 1800 lørdag og kl. 2400
søndag, samt på andre he llig- eller høytidsdager.

§ 7.2.1 Matpenger

Ny sats

Satsen for matpenger ved overtid settes til kroner xx,xx.

96,00

TEKSTENDRINGER

§ 6.5 Likelønn

Nytt sist e avsnitt :
I alle bedrift er som etter loven har plikt til å gj ennomf øre kj ønnsdelt lønnskartlegging

annethvert år, skal de tillitsvalgte delta i planlegging og gj øres kj ent med resultatet av
lonnkartleggin gen.
M erknad nr 2 t il § 24

Hj emmekontor
Ved hj emmekontor jf gj eldende forskrift om hj emmekontor, gj elder overenskomsten og
tilhørende lokalavtaler så langt det passer. Nærmere om dette, samt øvrige retningslinj er
f astsettes etter drøft elser med tillit svalgte eller i arbeidsreglement.
Avtale om hj emmekontor med den enkelte skal være midlertidig eller ha en gj ensidig
oppsigelsesfrist.
Det ka n inngås lo ka l avt ale so m åpne r for bruk av hjemm
ek o nt or/fjernarb eid jf. gje lde nde
forskrift om a rbe id som utføres i a rbe idst a ke rs hje m. Anledning t il a rbe id av t ilfeldig og
kort va rig arb eid i hje mme t kan beskriv es i en lokal avtale
Arbeid sgive r ska l s rge for at det finnes n dvendig t e knisk ut st yr og at a rbeidsmiljl oven s
regle r fø lge s så la ngt det e r mulig. Det forut sett es at det e r god dialog me llom a rbe idst a ke r
og a rbe idsgii.1e r me d t anke på faglig oppfø lging og sosia le he nsyn de rso m det inngås lo ka l
avt a le som apner for hjemmeko nt or. Krav til det fysiske arbeidsmilj et ma iva ret as .vt a len
ska l å pne for individue lle t ilpasninge r for de n e nke lt e a rbe idst a ke r.
Overen skomst en og t ilhr ende loka lavtale r er gjeldend e ve d hjemm
e kont or/fj ern arb e id.
vt ale ns va righ et .De lokale avt a le r so m er inngatt fr 1.10.2021 skal evaluer es inn en
31.12.2021 i de n enkel t e bedrift med ledelse og tilli t svalgt e. Indivi duell avt ale om
hje mm e ko nt o r ska l ha e n ut lø psdat o .

§ 37 Kompet anseutvikling

Bransj ens fr amt idige konkurranseevne vil i st or grad være avhengig av t ilpasning t il ny
t eknologi og arbeidst akernes kunnskaper og ko mpet anse. M ed sikt e på at arbeidst akerne
skal kunne kvalifisere seg for nye oppgaver, og kunne o ppfylle bedrift ens fr emt idige krav, er
part ene enige om :
- i f elle sskap arb eide for en kont inuerlig oppdat ering av fagopplæring, slik at denne t il
enhver t id er mest mulig i samsvar med bransj ens behov,
- at det er av st or bet ydning å øke int eressen og m ulighet ene fo r fagut danning, samt legge
fo rholdene t il rett e slik at bedrift er so m har forut set ninger fo r det , i st ørre ut st rekning t ar
inn lærlinger,
- at bedrift og t illit svalgt e regelmessig, og minst hvert år, skal drøft ef om det er et
ko m pet ansegap i henhold t il bedrift ens behov fo r kompet anse og hvordan det i så fa ll
eventuelt kan legges t il rett e for at ufaglært e arbeidstakere f år anledning t il å t a fagbrev
f ag-, etter- og videreutdanning. Drøft ingene skal t a ut gangspunkt i bedrift ens behov fo r
fagarbeidere og den enkelt e arbeidst akers behov og ønsker om ut videt kompet anse. Det
bør være en målsett ing at det drives fagopplæring i alle bedrift er som oppfyller kravene fo r
vaere opplæringsbedrift ,

a

a

a

- at partene skal drøft e effektiv og f leksibel tilrettelegging f or opplæring, herunder bruk
av digital opplæring, der dette er hensiktsmessig,
- at part ene sent ralt og lo kalt må legge t il rett e for at arbeidsinnvandrere som arbeider i
landet og som sikt er mot bli en del av det norske arbeidsmarkedet , må få st yrket sine
grunnleggende f erdighet er i språk, sikkerhet skunnskap og arbeidskult ur,
- part ene ser at det er særskilt e ut fo rdringer knyt t et t il de raske t eknologiske endringene
innen ført ry kksområdet . Part ene vil derfo r oppfo rdre lo kale part er til dr@ft e løsninger
som kan bidra t il at grafiske medarbeidere sikres nødvendig kompet anse innen relevant e
platt fo rmer i bedrift en,

a

a

- f or at den enkelte skal motiveres og gis mulighet til etter- og videreutdanning, kan det
etter enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker gis anledning til agiennomf re
kompetansehevende tiltak som nevnt over av inntil 7.5 timers varighet pr. år. betalt med
ordinær lønn. Innvilgelse av dette krever en målsetting om f ullføring og at arbeidstaker
selv bidrar med nødvendig egeninnsats i f ritiden. Øvrige kriterier avtales lokalt.
For øvrig viser part ene t il Hovedavt alens best emmelser om kom pet anseut vikling i kapitt el

18 .
M erkn gd
_ t il 9 3 7 For pakkeri gielder;
Part ene er enige om at det skal sett es i gang fagopplæring ett er opple ringsloven $ 3-5 i alle
bedrift er so m oppfyller kravene f or ve re opplæringsbedrift . Part ene på hver enkelt bedrift
skal d røft e det t e, j f HA kap. XVIII. Slike drøft inger skal gj ennomføres hvert år, med mindre de
lokale part er er enige om noe annet .

a

§43.1 Likest illing mellom kvinner og menn
Part ene er enige om både sent ralt og lo kalt afort sett e arbeidet med ati lrett elegge
forholdene, slik at kvinner og menn gis like m ulighet er t il å t a del i de fo rskjellige

arbeidsoppgaver innenfor avisbran sjen .

f

Bed rift en e skal i sin pers onal polit ikk ivar et a lk est illing s-per spe ktivet ved ansett elser,
fo rfremm elser og komp et ansegiven de ett er- og videre ut danni ng.
Derso rn en av part ene krever det , skal de lo kale part er i t ariffperioden drøft e fo rhold
ornkring likest illing og likelønn rned henblikk pa o pprett e en bedrift st ilpasset
Hike st il lin gs avtale.

a

Partene skal gj ennom samarbeid, inf ormasj on og drøft else fremme likestilling og hindre
diskriminering på grunn av kj ønn, graviditet, permisj on ved f ødsel og adopsj on,
omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, f unksj onsnedsettelse, seksuell orientering,
kj ønnsidentitet og kjn nsuttry kk, eller en kombinasj on av grunnlagene. Partene skal
videre søke å hindre trakassering, seksuell trakassering og kj ønnsbasert vold.
Arbeidsgiver har ansvar f or bedrift ens lovpålagte likestillingsarbeid, men begge parter har
ansvar f or a ta initiativ i likestillingsspørsmål. Der det ikke inngås lokal avtale, skal
likestillingsarbeidet gå inn i det etablerte systemet f or samarbeid, inf ormasj on og
dr ft elser i bedriftene.
Det vises også til § 6-5 om likelønn, bilag 8 og Hovedavtalens Tilleggsavtale II Rammeavtale om å f remme likestilling og hindre diskriminering i arbeidslivet.
43.3
Etniske minorit et er
Part ene er enige orn at det både sent ralt og lokalt rnå arbeides fe r t il rett elegge forholdene
slik at et niske minor i t et sgr upper i st r r e gr ad velger t a arbeid innenfor avisbran sj en , Pa
denne bakgrunn bør part ene lokalt diskut ere bedrift sakt uelle problernst illinger knytt et t il
rekrut t ering av rninorit et sgrupper.
Der det i avt alen ref ereres t il Lov o m likest illing/ likest illingsloven end res dett e t il Lov om

a

a

likestilling og f orbud mot diskriminering/ likestillings- og diskrimineringsloven.
$ 46 Arbeidst øy
Bed rift en ho lder arbeidst akerne m ed arbeidst øy og vernesko når dett e er nødvendig. Ved

behov skaffer arbeidsgiver til veie tilpasset ordinært arbeidstøy til kvinner og menn. Der
hvor arbeidstaker utfører arbeid hvor det kreves vernebriller, skal bedrift en tilby
vernebriller med styrke til arbeidstakere som har et dokumentert behov f or dette og hvor
vernebriller som benyt tes utenpå ordinære briller ikke gir hensiktsmessig vern.
Nærm ere ret ningslinj er o m dett e avt ales på den enkelt e bedrift .

$ 49

Varighet

Denne overensko m st t rer i kraft pr. 1. ap ril 2022 og gj elder t il 31. m ars 2024 og videre 1 - et t
- ar o m gangen derso m den ikke av en av part ene blir sagt o pp skrift lig m ed 2 - t o m åneders varsel.

Prot okolltilførsler:
1.

Reguleringsbest emmelse for 2. avt aleår

Før ut løpet av f ørst e avt aleår, skal det oppt as forhandlinger mellom NHO og LO, eller det
o rgan LO bemyndiger, om event uelle lønnsreguleringer fo r 2. avt aleår. Part ene er enige om
at forhandlingene skal føres på grunnlag av den økonomiske sit uasj o n på
fo rhandlingst idspunkt et og ut sikt ene for 2. avt aleår samt pris- og lønnsut viklingen i 1.
avt aleår.

Endringene i t ariffavt alene for 2. avt aleår t as st illing t il i LOs Represent ant skap, eller det
organ LO bemyndiger, og NHOs represent ant skap. Hvis part ene ikke blir enige, kan den
organisasj on som har fr emsatt krav innen 14 - fj ort en - dager ett er fo rhandlingenes
avslut ning, si o pp de enkelt e t ariffavt aler med 14 - fj ort en - dagers varsel (dog ikke t il ut løp
før 1. april 2023).

LO-NHO-bilag
Bilagene oppdat eres på vanlig måt e i t råd med endringer som er avt alt mello m LO og NHO.
Uravst emning
Fellesfo rbundet t ar sikt e pa a gj enno mf r e uravst emning for avisoverenskomst en 2. j uni
med svarfr ist t il M BL 3. j uni.

Til forhandlingsprot okollen:
Nyhet savis på hellig- og høyt idsdager
Avt alen om nyhet savis på hellig- og høyt idsdager av 10. mai 2012 med senere endringer,
senest den 9. j uni 2016, videreføres for en ny t ariffperiode.
Ut valg kompet anse og rekrutt ering

Bransj ens f ram tidige konkurranseevne og evne til omstilling vil i stor grad væ re avhengig av
tilpasning til ny teknologi og arbeidstakernes kunnskaper og kompetanse. Partene har
sam tidig en f elles m ålsetting om å øke rekrutteringsgrunnlaget til ledige j obber i bransj en og
gj øre den attraktiv f or nye arbeidstakere.
Det nedsettes et kompetanse- og rekrutteringsutvalg m ed f ire representanter f ra hver av
partene f or tariffperioden 2022-24.
Utvalget skal arbeide med spørsm ål knyttet til hvordan rekrutteringen til bransj en kan
bedres. Utvalget skal også arbeide m ed spørsm ål knyttet til kompetanse og etter- og
videreutdanning.

•

En naturlig del av dette arbeidet vil ve re d kartlegge om, og på hvilken m åte, dagens
avtaleverk påvirker rekrutteringen av m edarbeidere og f oreslå endringer til neste
tariff revisj on. I dette ligger også et m ål om å m odernisere avtalen og gj øre alle bestemm elser
relevante f or dagens virkelighet. Utvalget kan komm e m ed f orslag til endringer av alle
paragraf er i avtalen.

Utvalget skal avholde sitt f ørste m øte i august 2022 og levere rapport til partene innen 1.
f ebruar 2024.
Likest illing

Partene er enige om viktigheten av at de lokale parter skal utvikle godt sam arbeid med
likestillin g og ikke-diskrim inering og vil sæ rskilt f rem heve f or tariffperioden 2022-24:
Utvikle gode system er f or å f orebygge og hindre seksuell trakassering på arbeidsplassene.
Arbeide f or bedre kj ønnsbalanse på arbeidsplassen, herunder tilrettelegging f or gravide
sam t f oreldreperm isj on/ omsorgsoppgaver f or begge kj ønn.
Tariffpartene vil støtte opp om og gi bistand til det lokale arbeidet.
Hjemmekont or, jf merknad til $ 24:

Partene er enige om a lage en f elles veileder vedrørende utarbeidelse av retningslinj er f or
hj em m earbeid og fj ernarbeid.

Oslo, 29. april 2022

For Fellesforbundet

Niels Edvard Killi

For M edier drift enes Lan

