
 

  
 
 
 
 
Grossistavtalen – tariffrevisjonen 2020 – resultatet 
 
Resultatet av de forbundsvise forhandlinger om revisjon av avtale nr. 369, 
Grossistoverenskomsten, for perioden 2020-2022 er nå klart etter at oppgjøret ble vedtatt 
av Fellesforbundet 23. oktober 2020. 
 
Resultatet innebærer følgende lønnsregulering for Grossistavtalen med  
Fellesforbundet: 
 
Det gis et generelt tillegg på kroner 0,50 per time til alle arbeidstakere omfattet av 
overenskomsten med virkning fra 1. april 2020. Minstelønnssatsene heves 
tilsvarende.  
 
Som følge av garantilønnsordningen heves minstelønnssatsene med kr. 4,11 fra  
1. februar 2020:  

 
• Begynnerlønn: kr 212,26 per time – kr 7.959,75 per uke/37,5 timer  
• Arbeidende formenn: kr 217,62 per time – kr 8.160,75 per uke/37,5 timer 
• Vikarer, midlertidig ansatte og innleid arbeidskraft: kr. 212,26 per time.  

 
Minstelønnssatsene fra 1. april 2020 er følgende:  

 
• Begynnerlønn: kr 212,76 per time – kr 7.978,50 per uke/37,5 timer 
• Arbeidende formenn: kr 218,12 per time – kr 8.179,5 per uke/37,5 timer 
• Vikarer, midlertidig ansatte og innleid arbeidskraft: kr 212,76 per time.  

 
Satsene i § 2 nr. 1 c) og f) og § 2 nr. 4 a), b), c) heves med 6,3 prosent. Satsene er nå: 

 
• Fagarbeidere (§ 2 nr. 1 c): kr 10,63  
• Ansiennitet (§ 2 nr. 1 f):  

Etter ett år i bedriften: kr 2,34  
Etter tre år i bedriften: kr 0,53 
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Totalt ansiennitetstillegg etter 3 år i bedriften: kr 2,87  
• Sjåførtillegg (§ 2 nr. 4 a): kr 111,62 
• Truckførertillegg (§ 2 nr. 4 b): kr 59,53 
• Akkordlønnede og arbeidstakere med andre lønnssystemer (§ 2 nr. 4 c):  

kr. 7,44  
 
Tillegg for forskjøvet arbeidstid i § 9-2 heves med 30 prosent til kr 62,40.  

 
Lønnsforhøyelser gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som har sluttet i bedriften 
før vedtakelsen. Det foretas ikke omregning eller etterbetaling av overtidstillegg mm. 
for arbeid utført før vedtakelsen. 
 
Lokale forhandlinger 
Det er anledning til å gjennomføre lokale forhandlinger etter overenskomsten  
§ 2 nr. 3. 
 
Øvrige endringer  
Matpengesatsen er økt til kr. 90,-  
 
Overenskomsten § 2 nr. 3 f) om forskuttering av sykepenger er endret slik at det ikke 
er anledning til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder 
forskuttering av sykepenger.  
 
Kontakt og annet  
Det er tatt inn en omfangsbestemmelse i overenskomsten.  
 
Protokoll fra forhandlingene ligger vedlagt. 
 
For spørsmål kontakt vår arbeidslivsavdeling på advokat@nhosh.no eller  
47 68 73 84.  
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