
 

 

NHO Service og Handel og Fagforbundet har kommet til enighet i hovedoppgjøret 2022.  

Protokoll fra forhandlingene er sendt ut til tariffbundne bedrifter og ligger ute på vår hjemmeside her:  

- Lenke til protokoll   

Oppgjøret er nå vedtatt av Fagforbundets medlemmer.  

 

Satshevinger 

Heving av minstelønnssatser fra 1. juni 2022. Hevingen inkluderer et generelt tillegg på kr 4,- med 
virkning fra 1. juni 2022. Etter satsheving ser tabellen slik ut: 

7.2 Frisører uten svennebrev                158,- per time 

7.3 Frisører med svennebrev 0-2 år                175,- per time 

7.4 Frisører med svennebrev 2-5 år                181,- per time  

7.5 Frisører med svennebrev 5-10 år                191,- per time 

7.6 Frisører med svennebrev 10 år+                208,- per time  

 

Nye minstelønnssatser for lærlinger fremgår av et eget dokument.  

Arbeidstakere som har sluttet i bedriften før 10. juni har ikke krav på lønnsforhøyelse. Det foretas ikke 
omregning eller etterbetaling av overtidstillegg, tillegg for ubekvem arbeidstid mv. for arbeids utført før 
vedtakelsen 10. juni.  

 

Andre endringer 

Av andre endringer kan følgende nevnes (ikke uttømmende):  

- En reguleringsbestemmelse som angir hvordan det generelle tillegget skal gis. Se ny tekst 
under lønnstabellen i § 7.  

  

Til Medlemmer i NHO Service og Handel bundet av Frisøroverenskomsten 

Fra Arbeidslivsavdelingen i NHO Service og Handel 

Dato 13. juni 2022 

Sak Resultat av tariffoppgjøret 2022 – Frisør 
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- Tillegget for ubekvem arbeidstid blir økt til kr 40,- per time for faglærte og kr 32 per time for 
hjelpearbeidere og lærlinger. 

- Bestemmelsen om beregning av godtgjørelse/lønn for helligdager og høytidsdager er endret fra 
en 3- til 12-måneders beregningsperiode. 

- En ny bestemmelse om at dersom Frisøroverenskomsten gjøres gjeldende for nye bedrifter, så 
skal eventuelle endringer i lønns- og arbeidsvilkår drøftes og det skal føres referat fra 
drøftingene.  

- En ny bestemmelse om arbeidsgivers plikt ved forespørsel til å utlevere og gjennomgå 
bedriftens regnskap, individuelle lønninger for forbudets medlemmer mv. med de tillitsvalgte i 
forkant av lokale lønnsforhandlinger. 

- Krav til at arbeidstaker plikter å medvirke til faglig og personlig utvikling. 
- Fri med lønn på eksamensdagen for å ta svennebrev og tverrfaglig prøve. 

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

 

Kontakt 

For spørsmål kontakt:  

- Advokat Sigbjørn S. Mygland, tlf. 918 06 392, smy@nhosh.no  
- Advokat Benedicte Prøis, tlf. 986 85 482, bp@nhosh.no  
- Advokat Anna Hjelle, tlf. 909 41 132, ahj@nhosh.no  
- Advokatfullmektig Elisabeth Arctander, tlf. 458 81 701, ema@nhosh.no  

 

Med vennlig hilsen 

NHO Service og Handel 

 

 

 

 

mailto:smy@nhosh.no
mailto:bp@nhosh.no
mailto:ahj@nhosh.no
mailto:ema@nhosh.no

