Lønnsberegning for lærlinger i grafisk, web og film 2017 - 2018

Lønn for lærlinger i mediegrafiker, trykkerfaget og bokbinderfaget blir fastsatt
i tarifforhandlinger mellom Fellesforbundet og Norsk Industri.
Opplæringssenteret anbefaler disse satsene for lærlinger i sine medlemsbedrifter.
Lønnsats 1: Hovedløpet - Lærlinger fra vgs MK
1. halvår: 35% av nybegynner fagarbeiderelønn
2. halvår: 40% av nybegynner fagarebeiderlønn
3. halvår: 50% av nybegynner fagarebeiderlønn
4. halvår: 75% av nybegynner fagarebeiderlønn
Lønnsats 2: Lærlinger med relevant høgskoleutdanning
1. halvår: 50% av nybegynner fagarbeiderlønn
2. halvår: 60% av nybegynner fagarbeiderlønn
3. halvår: 75% av nybegynner fagarbeiderlønn
4. halvår: 75% av nybegynner fagarbeiderlønn

Lærlingenes lønn utgjør normalt en prosentandel av ordinær lønn for nyutdannede fagarbeidere.
I bedrifter med tariffavtale bestemmes "nybegynner fagarbeiderlønn" av ledelsen etter drøftinger
med tillitsvalgte.
Dersom ordinær lønn for nyutdannede fagarbeidere ikke fremgår av bedriftens lønnssystem bør det
fastsettes. Satsene bør ikke være lavere enn det som fremgår i tabellen.
Følgende minstelønnssatser gjelder fra 1.4.2017:
Lønnsats 1 - Lærlinger fra videregående sko1. halvår 2. halvår
3. halvår
4. halvår
Grunnlag
35 %
40 %
50 %
75 %
68,96
86,20
129,30
Minstelønn Time
172,40
60,34
Minstelønn

Måned

28 015,00

9 805,25

11 206,00

14 007,50

21 011,25

1. halvår 2. halvår
3. og 4. halvår
Lønnsats 2 - Lærlinger fra høgskole
Grunnlag
50 %
60 %
75 %
Minstelønn Time
172,40
86,20
103,44
129,30
Minstelønn

Måned

28 015,00 14 007,50

16 809,00

21 011,25

Lærlinger som følger minstelønnsatsene bør få tilegget etterbetalt fra 01.04.2017
Lærlinger som har lønn over minstelønnssatsene bør evt. oppjusteres lokalt i bedriften.
Lærlinger som arbeider skift eller vaktordning skal ha samme skift og vakttillegg som som øvrige
medarbeidere i bedriften.
Avtalt overtid skal normalt taes ut som overtidslønn, men det kan også avtales avspasering.
Ved avtale om overtidslønn bør lærlinger lønnes som øvrige ufaglærte i bedriften, dog ikke under
overenskomstens minstelønnssats for faglærte som er kr 172,40 pr. time. Til disse satser
legges normalt overtidstillegget som er 50% de to første timene og deretter 100%.
Overtid i forbindelse med skiftarbeid er nærmere beskrevet i overenskomsten.
Partene kan evt. ta opp forhandlinger om justering av minstelønnsatsene i 2018.
Endringer legges ut på vår hjemmeside www.opplaringssenteret.no under -Nyttige lenker

Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

