Til våre medlemmer bundet av
Renholdsoverenskomsten

16. mai 2022

Økte lønnskostnader - Renholdsoverenskomsten – lønnsoppgjøret 2022 – resultatet
NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmandsforbund ble enige om endringer i
overenskomst for renholdsbedrifter. Protokoll fra forhandlingene skal være sendt ut til
tariffbundne bedrifter og ligger ute på vår hjemmeside her:
https://www.nhosh.no/jus-hjelp/lonn-og-tariff/oppgjoret-2022/oppgjoret2022/enigeom-renholdstariffen/
Oppgjøret er nå vedtatt av Norsk Arbeidsmandsforbunds medlemmer. Vi legger til
grunn at vi blir enige om å gjøre samme endringer i avtalen med Parat som med Norsk
Arbeidsmandsforbund.
Alle lønnssatser for ansatte over 18 år ble økt med kr. 8,50 fra 1. mai 2022.
Overenskomstens nye lønnssatser blir som følger:
Fra 01.05.2022:
Under 18 år
0-2 års ansiennitet
2-4 års ansiennitet
4-10 års ansiennitet
Over 10 års ansiennitet

kr 153,55
kr 204,54
kr 207,91
kr 214,64
kr 218,49

Fagbrevtillegget heves til kr. 13,50.
Lønnstabell for lærlinger:
1. læreår kr 110,70
2. læreår kr 110,70
Den relative lønnsøkningen må beregnes av den enkelte bedrift fordi dette vil variere etter
sammensetningen av lønnsmassen fordelt på de enkelte lønnsklasser.
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Arbeidstakere som har sluttet i bedriften før 13. mai 2022 har ikke krav på lønnsforhøyelse.
Det skal ikke foretas omregning eller etterbetaling av overtidstillegg, akkordavsavn,
fagbrevtillegg, natt- og helgetillegg for arbeid som er utført før 13. mai 2022.
Andre endringer:
Av andre endringer kan følgende nevnes:
- Tillitsvalgte og bedriften skal avtale hvem som skal avtale prøverenhold.
- Sommervikarer skal lønnes etter overenskomstens lønnssatser.
- Tillegget for fjerning av oppkast heves til minimum kr. 200,-. Det gis også tillegg ved
fjerning av sprøytespisser, ekskrementer og blod dersom dette avviker fra det
arbeidstaker med rimelighet kan forvente.
- Ved smitteutbrudd som nødvendiggjør utførelse av ekstraordinært smitterenhold for å
forhindre/forebygge smittespredning, skal partene lokalt drøfte om det skal gis et
tillegg.
- Matpengesatsen heves til kr. 96,-.
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Med vennlig hilsen
NHO Service og Handel

