
 

Fellesforbundet og NHO Service og Handel er kommet til enighet i årets tariffoppgjør. Tariffoppgjøret 

er nå vedtatt og lokale forhandlinger kan iverksettes.  

 

Lønnsregulering 

Resultatet innebærer følgende lønnsregulering for AMB-overenskomsten:  

- Det gis et generelt tillegg på 6 kroner per time med virkning fra 1. april 2022. 

Minstelønnssatsene heves tilsvarende. Dette gjelder ikke VTA-ansatte – se eget punkt. 

Satshevinger 

De nye minstelønnssatsene blir som følger: 

- Fagarbeider  kr. 183,92 

- Spesialarbeidere kr. 172,85 

- Hjelpearbeidere kr. 161,82 

Matpengesatsen økes til 96 kroner.  

For øvrig fremgår de nye satsene av protokollen. Lønnsforhøyelsene gjøres ikke gjeldende for 

arbeidstakere som har sluttet i bedriften før vedtakelsen. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av 

overtidstillegg, skifttillegg mv. for arbeid utført før vedtakelsen. 

VTA 

- Minste sats for lønn i § 7 A settes fra 1. april 2022 opp til kr. 25,- per time. 

- Det gis et generelt tillegg på kr. 1,- pr. time for ansatte omfattet av bilaget. 

- Arbeidstakere som etter å ha mottatt det generelle tillegget på kr. 1,- per time fremdeles ligger 

under lønnssatsen i § 7 A, løftes opp til den nye lønnssatsen på kr. 25,- per time.  

Andre elementer i oppgjøret 

- Det ble gjort en rekke forenklinger og redaksjonelle endringer i overenskomsten samt har man 

tatt ut bestemmelser som ikke lenger har relevans (se protokoll for detaljer). 

- Det er inntatt en ny bestemmelse om likestilling. 

- Bestemmelsen om arbeidstøy og vernebriller er endret. 
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Tema  2 

- Det er inntatt en ny bestemmelse om likebehandling av forskuttering av sykepenger som 

presiserer plikten til å ikke forskjellsbehandle grupper av arbeidstakere. Dette gjelder ikke 

arbeidstakere som er omfattet av VTA-bilaget. 

 

Protokoll fra forhandlingene ligger vedlagt. 

For informasjon om lokale forhandlinger kan du se her. Kontakt vår arbeidslivsavdeling på 

advokat@nhosh.no eller 47 68 73 84 ved spørsmål.  

 

 

 

 

https://arbinn.nho.no/arbeidsliv/lonn-og-tariff/tariff/artikler/lokale-lonnsforhandlinger/
mailto:advokat@nhosh.no

