
LO 

NHO Service og Handel og Norsk Sykepleierforbund er kommet til enighet i årets 

mellomoppgjør for avtale nr. 527 Pleie- og omsorgsoverenskomsten.   

Med forbehold om vedtakelse av resultatet fra Norsk Sykepleierforbund med frist fredag 22. 

oktober 2021 kl. 12, innebærer resultatet følgende lønnsjustering for Pleie- og 

omsorgsoverenskomsten. 

Det gis et generelt tillegg på kr. 2,25 pr. time (kr. 4 387 pr. år) til alle arbeidstakere omfattet 

av overenskomsten med virkning 1. april 2021.  

 

I tillegg til å ha justert gjeldende satser i overensstemmelse med overenskomstens 

justeringsklausul for 2. avtaleår, har partene avtalt å innføre et nytt 16 års trinn.  

 

Minstelønnssatsene, inklusiv nytt 16 års trinn, er følgende med virkning fra 1. april 2021 

(inkludert generelt tillegg):   

 

 

De sentrale tilleggene gitt i årets oppgjør kan innebære at det for enkelte virksomheter vil 

kunne være mindre rom for lokale lønnstillegg. Det vises for øvrig til overenskomstens Bilag 

til del II, § 1, pkt. 2. Forhandlinger. 

 

 

 

 

Til Medlemsbedrifter bundet av avtale nr. 527 med mellom NHO/NHO 

Service og Handel og Norsk Sykepleierforbund (Pleie- og 

omsorgsoverenskomsten) 

Fra Arbeidslivsavdelingen i NHO Service og Handel 

Dato 20. oktober 2021 

Sak Mellomoppgjør 2021 – avtale nr. 527 (Pleie- og 

omsorgsoverenskomsten)  

  

  

Stillinger 0 år 2 år 4 år 6 år 10 år 16 år 

Sykepleier 424 000 434 000 444 000 454 000 515 000 523 000 

 

Spesialsykepleier 465 000 475 000 485 000 496 000 537 000 547 000 

Sykepleier med mastergrad 500 000  506 000  516 000  526 000  578 000  585 000 

 



Vi gjør oppmerksom på at bedriften skal likebehandle uorganiserte og organiserte 

arbeidstakere i andre forbund som er ansatt i sykepleierstillinger. 

 

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

vedtakelsen. Det foretas ikke omregning eller etterbetaling av overtidstillegg, spesielle tillegg, 

diettpenger m.v. for arbeid utført før vedtakelsen.  

 

Ingen tillegg skal utbetales før resultatet er vedtatt av NSF med frist førstkommende 

fredag kl. 12!  

Vi sender ut informasjon så snart det er klart! 

 

For spørsmål ta kontakt til: 

 

Sigbjørn Mygland     Laust K. Poulsen 

smy@nhosh.no     lkp@nhosh.no  

telefon 918 06 392    telefon 976 72 679 
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