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OVERENSKOMST FOR MUSIKERE ORGANISERT I MFO 

1. Generelt 
For MFOs medlemmer blant faste og leilighetsvis ansatte orkestermusikere gjøres Lokal 
Overenskomst inngått mellom NLL og Oslo-Filharmonien gjeldende, med følgende tillegg: 

2. Særbestemmelser for leilighetsvis ansate musikere  
2.1  Lønn og frammøte 
Musiker som tilsettes for 1 måned eller mer lønnes etter overenskomstens ordinære 
lønnsbestemmelser. 
 
Musiker som engasjeres eller tilsettes som vikar eller ekstramusiker for et tidsrom på inntil 1 
måned skal ha dagslønn med utgangspunkt i den til enhver tid gjeldende lønnstabell for fast 
ansatte musikere i Oslo-Filharmonien. 
 
Dagslønnen beregnes etter følgende modell: 
 For ett fremmøte på inntil 3 timer: 1/22 av månedslønn.  
 For ett fremmøte over 3 timer:  1/17 av månedslønn. 
 For to fremmøter:   1/13 av månedslønn. 
 
For musikere som ikke samtidig har fast ansettelse i et annet norsk orkester (frilansmusikere 
med medlemskap i MFO), er beregningsgrunnlaget: 
 Konsertmester/solo: Lønnstrinn 39 
 Øvrige:   Lønnstrinn 31 
 
For musikere som samtidig har fast ansettelse i et annet norsk orkester, er 
beregningsgrunnlaget: 
 Konsertmester/solo: Lønnstrinn 36 
 Øvrige:   Lønnstrinn 28 
 
For tjeneste som konsertmester betales i tillegg kr. 150,- per prøve og kr. 300,- per konsert. 
 
Lønnen inkluderer lyd- og/eller billedfesting der dette inngår i grunnlønnen for fast ansatte. 

3. Særskilte tillegg 
3.1  Bi-instrument 
For tjeneste med bi-instrument betales et tillegg på kr 186 per bi-instrument for hvert 
frammøte. Som bi-instrument til slagverk regnes kun pauker. 

4. Andre bestemmelser  
4.1  Tilreisende musiker 
I de tilfeller der musikerne er tilreisende og må overnatte, skal det betales 1/17 månedslønn 
per dag med enten prøve eller konsert. Ved to fremmøter skal det betales 1/13 av 
månedslønn. 
 
4.2 Turné 
Det skal betales minst 1/17 månedslønn per dag orkestret er på turné. Det betales ikke for 
eventuell fridag på turné. 
 
Reiser godtgjøres i henhold til satsene i statens regulativ for reiser utenlands og innenlands. 
 
4.3 Transport av instrumenter 
Utgifter til transport av større instrumenter (cello, harpe, bass, slagverk og lignende) skal 
dekkes av arbeidsgiver. 


