
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økte lønnskostnader som følge av mellomoppgjøret 2021 
 

NHO er enig med LO og YS om årets lønnsoppgjør. Partene ble enige om at det gis et generelt tillegg på 

2,25 kroner pr time. Partene ble videre enige om at utvalgte overenskomster i NHO-systemet gis et 

lavlønnstillegg på 1,00 kroner pr time. Dette omfatter blant annet vekteroverenskomsten med NAF og 

Parat. 

 

I tillegg ble det ved tariffoppgjøret 2020 avtalt følgende: 

• Timelønnsatsene økes med kr 1,- fra 1. april 2021 i tillegg til det som blir resultatet i 

mellomoppgjøret 2021. 

 

Overenskomstens nye lønnssatser blir som følger, med virkning fra 1. april 2021: 

 

 Pr måned Pr time 

  37,5 t/uke 35,5 t/uke 33,6 t/uke 

Ansettelse 0-12 mndr kr 31 315,07 kr 192,72 kr 203,57 kr 215,09 

Ansettelse 1-3 år kr 31 721,30 kr 195,22 kr 206,21 kr 217,89 

Ansettelse 3-5 år kr 32 078,78 kr 197,42 kr 208,53 kr 220,34 

Ansettelse 5-7 år kr 32 241,27 kr 198,42 kr 209,59 kr 221,46 

Ansettelse 7-9 år kr 32 533,75 kr 200,22 kr 211,49 kr 223,47 

Ansettelse 9 år og over kr 32 858,73 kr 202,22 kr 213,60 kr 225,70 

 

Lønnstabell for lærlinger, basert på 37,5 timers uke: 

1. læreår i bedrift:  
40 % av den til enhver tid gjeldende begynnerlønn for fagarbeider, kr 80,89 pr time.  

2. læreår i bedrift:  

60 % av den til enhver tid gjeldende begynnerlønn for fagarbeider, kr 121,33 pr time. 
 

TariffNytt 
 

Dato: 22. april 2021 

Tema: Mellomoppgjøret 2021 

Sendt til: Bedrifter bundet av vekteroverenskomsten 

 



 

Tema  2 

Frist for vedtakelse av oppgjøret er satt til 6. mai 2021. Ingen regulering av satser må gjennomføres før 

oppgjøret er vedtatt. Følg med på NHO Service og Handel sin nettside for informasjon vedtakelse av 

oppgjøret. 

Lønnsforhøyelsen gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som har sluttet i bedriften før 6. mai 2021. 

Det foretas ikke omregning eller etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg mv for arbeid utført før 6. 

mai 2021. 

Den relative kostnadsøkningen må beregnes av den enkelte bedrift fordi dette vil variere etter 

sammensetning av lønnsmassen fordelt på de enkelte lønnsklasser. 

Kontakt 

For spørsmål kontakt Arbeidslivsavdelingen i NHO Service og Handel 

Telefon: 476 87 384 

E-post:  advokat@nhosh.no 
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