
PROTOKOLL 

År 2020 den 14. og 15. oktober 
ble det ført forhandlinger 

mellom Fellesforbundet og Norsk Industri 
i forbindelse med revisjon av 

Overenskomst for bølgepappfabrikker, 
kartonasjefabrikker, 

konvolutt-, pose-, papp- og papirvarefabrikker og 
plast- og foliefabrikker ("kartonasjeovernskomsten") 

ved tariffrevisjonen 2020. 

Til stede: 

Fra Norsk Industri: Nora Køber Garvoll, Knut Helge Lundeby, Kjetil Sjøeng, Ingrid Johansen, Mona 
Schau, Steinar Moholdt, Tom B. Nordland (teams), Bjarte Hordnes (teams) og 
Hans-Martin Møllhausen 

Fra Fellesforbundet: Niels Edvard Killi, Bjørg Folkedal, Per Sturla Selnesaune, Tor Erik Nilsen og 
Hans Jørgen Remfeldt 

Generelt tillegg 
Det gis et generelt tillegg på kr. 18,75 pr. uke (kr. 0,50 per time) fra den 1.4.2020. 

Nye minstelønnssatser 

Faglærte, lønn pr uke k.r. 

Ikke faglærte uten ansiennitet, lønn pr uke kr. 

Ikke faglærte med to års ansiennitet, lønn pr uke kr. 

De nye satsene for minstelønn er inkludert det generelle 
tillegget på kr. 18,75 pr. uke. 

Kompensasjonstillegg 

For skift-/nattarbeid som iverksettes i henhold til denne bestemmelse, betales 
det for arbeid mellom kl. 24.00 og kl. 07.00, kr .... i tillegg per arbeidet time 

Nye skiftsatser 

Kroner pr arbeidet time mellom kl. 16:00 og 24:00 

Kroner pr arbeidet time mellom kl. 24:00 og 07:00 

Kroner pr time før søn- og helligdager fra kl. 14:00 og fram til søn- eller siste 
Helligdag kl. 24:00 

Skiftsatsene er regulert med 2,8 % fra den 1.4.2020. 
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Reguleringsbestemmelse for 2. avtaleår 

Før utløpet av første avtaleår, skal det opptas forhandlinger mellom NHO og LO, eller det organ LO 
bemyndiger, om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. Partene er enige om at forhandlingene
skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2.
avtaleår samt pris- og lønnsutviklingen i 1. avtaleår.

Endringene i tariffavtalene for 2. avtaleår tas stilling til i LOs representantskap, eller det organ LO 
bemyndiger, og NHOs representantskap. Hvis partene ikke blir enige, kan den organisasjon som har
fremsatt krav innen 14 - fjorten - dager etter forhandlingenes avslutning, si opp de enkelte
tariffavtaler med 14 - fjorten - dagers varsel (dog ikke til utløp før 1. april 2021).

LO-NHO-bilag 

Bilagene oppdateres på vanlig måte i tråd med endringer som er avtalt mellom LO og NHO.

Uravstemning 

Fellesforbundet gjennomfører uravstemning for overenskomsten 12. november, med svarfrist til
Norsk Industri 13. november.

Oslo, den 15. oktober 2020

iwief f ..n ,,M 
Nora Køber Garvo�� \j,{J 

For Fellesforbundet 
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