
 

 

LO 

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

forutsetter vedtakelse i uravstemning på Fellesforbundets side. 

Lønnsregulering 

Med forbehold om vedtakelse i uravstemning, innebærer resultatet følgende lønnsregulering for AMB-

overenskomsten:  

- Generelt tillegg gitt sentralt: 0,50 kroner per time, med virkning fra 1. april 2020. 

- AMB-tillegg kr 1,50 kroner per time, med virkning fra 1. november 2020. 

Samlet blir tillegget 2,00 kroner per time. Dette gjelder ikke VTA-ansatte, som omtales i eget punkt. 

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 

VTA-ansatte gis et tillegg på 0,50 kroner med virkning fra 1. april 2020. Minste sats for lønn i VTA-

bilaget økes til 22,50, med virkning fra 1. november 2020. 

Satshevinger 

Minstelønnssatser, skifttillegg mv økes med virkning fra 1. november 2020.  

Nye satser: 

Fagarbeider: 174,67 

Spesialarbeider: 163,60 

Hjelpearbeider: 152,57 

Matpengesats heves til 90 kroner, med virkning fra 16. oktober 2020. 

For øvrig fremgår de nye satsene av protokollen. 

  

  

Til Medlemmer i NHO Service og Handel bundet av AMB-

overenskomsten 

Fra Arbeidslivsavdelingen i NHO Service og Handel 

Dato 2. oktober 2020 

Sak Resultat av tariffoppgjøret 2020 – AMB 

  

  



 

Tema  2 

Lærekandidater og garanti 

Bestemmelsen om lærekandidater og garantiordningen endres i tråd med konklusjon i arbeidsgruppe. 

Partene er enige om at garantien ikke skal være lønnsdrivende. Det vises til tidligere informasjon om 

utfallet fra arbeidsgruppe. 

Likebehandling av forskuttering av sykepenger 

Partene er enige om å nedsette et utvalg for å vurdere konsekvensene av forskuttering av sykepenger for 

bransjen. Bestemmelse om likebehandling av forskuttering av sykepenger tilsvarende som i frontfaget 

inntas i oppgjøret 2022, med mindre utvalgsarbeidet viser at det er vesentlig vanskeligere å praktisere 

dette i våre bedrifter enn i andre bedrifter.  

Utvalgsarbeid 

Det er avtalt et utvalgsarbeid i kommende tariffperiode. Utvalget skal blant annet vurdere forenkling av 

tekst, likestillingsbestemmelser og garantibestemmelsen. 

Navneendring mv 

Overenskomsten skifter navn til AIB-overenskomsten, med bakgrunn i at det heter Arbeids- og 

inkluderingsbedrifter. Det er også gjort noen redaksjonelle endringer i teksten, blant annet er 

virkeområdebestemmelsen i § 1-1 endret som følge av at AMB-tiltaket ikke eksisterer. 

Protokoll fra forhandlingene ligger vedlagt. 

Merk at resultatet skal undergis uravstemning med svarfrist 16. oktober 2020. Ingen 

tillegg skal utbetales før resultatet av uravstemningen er klart! Dere vil få nærmere 

informasjon. 

For spørsmål kontakt vår arbeidslivsavdeling på advokat@nhosh.no eller 47 68 73 84.  
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