Til

Medlemmer i NHO Service og Handel bundet av Grossistavtalen med
Fellesforbundet/YTF

Fra

Arbeidslivsavdelingen i NHO Service og Handel

Dato

29. juni 2022

Sak

Resultat av tariffoppgjøret 2022 – Grossistavtalen, avtale nr. 369 og nr.
227

Innledning
NHO Service og Handel og Fellesforbundet/YTF har kommet til enighet i hovedoppgjøret 2022 om
Grossistavtalen (avtalenr. 369 og 227).
Protokollene fra forhandlingene er sendt ut til tariffbundne bedrifter og ligger ute på vår hjemmeside
her:
-

Lenke til enighetsprotokoll med Fellesforbundet
Lenke til protokoll om garantien med Fellesforbundet
Lenke til enighetsprotokoll med YTF
Lenke til protokoll om garantien med YTF

Oppgjøret er nå vedtatt av medlemmene i henholdsvis Fellesforbundet og YTF.

Satshevinger
Partene ble enige om å heve minstelønnssatsen med virkning fra 1. februar til 1. april 2022 slik, se
protokollen om garantien over:
•
•

Begynnerlønn
Arbeidende formenn

kr 227,23 per time eller 8521,13 per uke/37,5 timer
kr 251,90 per time eller 9446,25 per uke/37,5 timer

Partene ble i tillegg enige om å gi et generelt tillegg på kr 4,00 per time, samt et grossisttillegg på kr
1,00. Minstelønnssatsene heves tilsvarende fra 1. april 2022:
•
•

Begynnerlønn
Arbeidende formenn

kr 232,23 per time eller kr 8708,63 per uke/37,5 timer
kr 256,90 per time eller kr 9633,75 per uke/37,5 timer

Arbeidstakere som har sluttet i bedriften før 23. juni har ikke krav på lønnsforhøyelse. Det foretas ikke
omregning eller etterbetaling av overtidstillegg, tillegg for ubekvem arbeidstid mv. for arbeid utført før
vedtakelsen 23. juni 2022.

Andre endringer
Andre endringer omfatter blant annet (ikke uttømmende):
•

Tillegg for forskjøvet arbeidstid i § 9-2 endres fra et kronetillegg til 30 % av den til enhver tid
gjeldende lønn

•

Matpengesatsen økes til kr 96,-.

•

Nye bestemmelser om drøftelser med tillitsvalgte ved innføring av lørdagsarbeid og forskjøvet
arbeidstid

•

Nye bestemmelser om likelønn, samt likestilling og likeverd

For en uttømmende oversikt over tariffendringene, se protokollene som vi har linket til innledningsvis.

Kontakt
Eventuelle spørsmål rettes til advokatvakten (advokat@nhosh.no, tlf .47 68 73 84), eller våre advokater
som forhandlet Grossistavtalen:
-

Advokat Sigbjørn S. Mygland, tlf. 918 06 392, smy@nhosh.no
Advokat Benedicte Prøis, tlf. 986 85 482, bp@nhosh.no
Advokat Hanna Skjebstad Weigård, tlf. 482 08 065, hsw@nhosh.no

Med vennlig hilsen
NHO Service og Handel
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