
 

 
 

 

Forhandlings- og meklingsresultat - Standardoverenskomsten 

 

Lønnsregulering 

Med forbehold om vedtakelse i uravstemning, innebærer resultatet følgende lønnsregulering fra 

1. april 2018:  

Generelt tillegg etter forbundsvise tilpasningsforhandlinger:  kr. 0,30 per time 

Generelt tillegg etter mekling:     kr. 1,00 per time 

Til sammen:        kr. 1,30 per time  

 

Fra 1. april 2018 gjelder også nye garantilønnssatser.  Ingen kan etter denne dato lønnes lavere 

enn: 

Lønns- 

Gruppe 

STILLINGENS INNHOLD OG KRAV TIL 

KOMPETANSE 

Ansiennitet: 

0 år 

Ansiennitet: 

1 år  

Ansiennitet: 

4 år 

1 Arbeidsoppgavene er rutinepreget og styrt 

av klare regler. 

Under 18 år: 

kr 22.171,- 

 

Over 18 år:  

kr 25.844,- 

 

 

         -                 

 

          - 

2 Arbeidsoppgavene er stort sett gitt gjennom 

opptrukne rammer, egne vurderinger 

forekommer. 

 

Kunnskapskrav: 

- Inntil treårig videregående skole 

 

 

kr 27.677,- 

 

 

kr 28.789,- 

 

 

kr 30.998,- 

 

2-1 

Arbeidsoppgaver og kompetansekrav som 

gruppe 2, og der medarbeideren har relevant 

fagbrev for stillingen. 

 

kr 29.042,- 

 

kr 30.150,- kr 32.361,- 

 

 

 

3 

Arbeidsoppgavene er i noen grad gitt 

gjennom fastlagte retningslinjer/etablert 

praksis, selvstendige vurderinger er 

nødvendige. 

 

Kunnskapskrav: 

- Yrkesrelevant fagbrev 

- Inntil to års spesial-/høyskole-/ 

  universitetsutdanning 

 

 

 

kr 29.251,- 

 

 

 

kr 30.385,- 

 

 

 

kr 32.869,- 
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3-1 

Arbeidsoppgaver og kompetansekrav som 

gruppe 3, og der medarbeideren har relevant 

fagbrev for stillingen. 

 

kr 30.615,- 

 

kr 31.749,- 

 

kr 34.232,- 

4 Arbeidsoppgavene har utgangspunkt i gitte 

mål og resultater, selvstendige vurderinger 

og problemløsninger er nødvendige. 

 

Kunnskapskrav: 

- Inntil tre års høyskole-/ 

universitetsutdanning 

 

 

kr 30.965,- 

 

 

kr 32.048,- 

 

 

kr 34.643,- 

 

Lønnsforhøyelsene gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som har sluttet i bedriften før 

vedtakelsen den 27. april 2018. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, 

skifttillegg mv for arbeid utført før vedtakelsen. 

 

Andre elementer i oppgjøret 

Matpengesatsen økes til 86,50 kroner. 

Protokoll fra de forbundsvise forhandlingene ligger vedlagt. 

Mer informasjon om øvrige elementer enn lønnsregulering i det samordnede tariffoppgjøret 

finnes her. Samme sted ligger lenke videre til Riksmeklerens møtebok. 

 

Uravstemning 

NHOs medlemsbedrifter som er omfattet av tariffoppgjøret, har anledning til å stemme over 

resultatet. Bedrifter som ønsker å stemme NEI, kan gjøre dette via e-post til 

forhandlinger@nho.no innen 25. april 2018.   

Bedrifter som ikke avgir stemme, anses for å ha stemt JA. 

Endelig vedtakelsesfrist mellom NHO og LO og YS er 27. april 2018.   

 

Lokale forhandlinger må ikke gjennomføres, og lønnstillegg ikke utbetales, før oppgjøret er 

vedtatt. 

 

Regionale informasjonsmøter 

Det vil bli holdt regionale informasjonsmøter.  Der vil vi gjennomgå forhandlingsresultatet, og 

snakke om lokale forhandlinger.  Invitasjon vil bli sendt ut fra Regionforeningene.  

 

 

Vennlig hilsen 

NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON 

Lønn og Tariff 

https://www.nho.no/Lonn-og-tariff/Lonnsoppgjoret/partene-enige---storstreik-avverget/
mailto:forhandlinger@nho.no

