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Pleie- og omsorgsoverenskomsten mellom NHO Service og Handel og Norsk
Sykepleierforbund – tariffrevisjonen 2020 – oppgjøret vedtatt
NHO Service og Handel og Norsk Sykepleierforbund kom 5. mars 2021 til enighet om en revidert
avtale for perioden 2020-2022. Oppgjøret er vedtatt i dag, 17. mars 2021.
Generelt tillegg:
Alle arbeidstakere omfattet av overenskomsten skal ha et generelt tillegg på kr. 0,50 per time med
virkning fra 1. mai 2020.
Det er avtalt nye minstelønnssatser med virkning 1. oktober 2020.
Stillinger
Sykepleier
Spesialsykepleier
Sykepleier med
master

0 år
412 000
452 000

2 år
422 000
462 000

4 år
432 000
472 000

6 år
442 000
482 000

10 år
507 000
532 000

482 000

492 000

502 000

512 000

562 000

At nye minstelønnssatser får virkning 1. oktober 2020 medfører at arbeidstakere i ovennevnte
stillinger pr. 1. oktober 2020 er sikret ovennevnte satser.
§ 2 Tillegg for ubekvem arbeidstid
Med virkning 1. oktober 2021 økes sats for helgetillegg med kr. 3,- til kr. 53,- per time.
§ 11 Forskjøvet arbeidstid
Bestemmelsen er endret til følgende:
Partene er enige om at stabilitet i arbeidsforholdet er en forutsetning. Dette betyr blant
annet at anvendelse av forskjøvet arbeidstid og endringer av arbeidsplaner/turnusplaner
begrenses mest mulig.
I de tilfeller der endringer er pålagt og varslet senere enn tre dager før forskyvningen finner
sted, betales tillegg på 50 %, for den tid som faller utenom vedkommendes ordinære
arbeidstid.
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Utvalgsarbeid:
Det er enighet om at det nedsettes et utvalg som skal se på regulering av sykepenger/sykelønn i
tariffområder det er naturlig å sammenligne seg med.
Lokale forhandlinger
Lokale lønnsforhandlinger for 1. avtaleåret 2020 kan nå gjennomføres i tråd overenskomstens
regulering.

***
Lønnsforhøyelser gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som har sluttet i bedriften 17. mars
2021. Det foretas ikke omregning eller etterbetaling av overtidstillegg m.v. for arbeid utført
før vedtakelsen.
Det sendes ut informasjon med link til lovdata.no så snart overenskomsten for 2020-2022 er revidert.
Kontakt
For spørsmål eller kommentarer, kontakt Arbeidslivsavdelingen i NHO Service og Handel
Telefon: 476 87 384
E-post:
advokat@nhosh.no

Vedlagt er forhandlingsprotokollen.

