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Helse- og omsorgsoverenskomsten mellom NHO Service og Handel og Fagforbundet (tidligere
Pleie- og omsorgsoverenskomsten) – tariffrevisjonen 2020 – resultatet
I tvungen mekling 19. februar 2021 kom NHO Service og Handel og Fagforbundet, med hjelp fra
mekler, til enighet om en revidert avtale for perioden 2020-2022. Resultatet har vært på
uravstemning hos Fagforbundets medlemmer og resultatet ble vedtatt 5. mars 2021.
Omfangsbestemmelsen (§ 1) er endret:
Denne overenskomst kan gjøres gjeldende for privat virksomhet der hovedaktiviteten er
helse- og omsorgstjenester herunder sykehjem, hjemmetjeneste, somatisk rehabilitering og
psykiatriske behandlingsinstitusjoner.
Endringen medfører at overenskomsten også vil gjelde somatisk rehabilitering og psykiatriske
behandlingsinstitusjoner.
Det er avtalt at det skal nedsettes et partssammensatt utvalg som skal se på omfangene til
henholdsvis avtale nr. 453 og 481. Mandatet er nærmere angitt i protokollen og LO, NHO og Abelia
anmodes om å delta i utvalgsarbeidet. Utvalget skal ha ferdigstilt sitt arbeid innen 1. februar 2022.
Endring av omfangsbestemmelsen har medført at overenskomsten har endret navn til:
Helse- og omsorgsoverenskomsten
Generelt tillegg:
Alle arbeidstakere skal ha et generelt tillegg på kr. 0,50 per time med virkning fra 1. oktober 2020.
Tillegget er inkludert i minstelønnsendringene i bilag A.
Minstelønnssatser:
Det innføres en ny minstelønnsmatrise med virkning 1. oktober 2020.
Det er innført en 10 års ansiennitetssats (minstelønn) for alle matrisens stillingsgrupper, og
stillingsgruppene er nå angitt med bokstav A-E. Det som tidligere var stillingsgruppe for sykepleiere,
er utvidet til også å gjelde stilling med krav om utdanning som vernepleier, fysioterapeut,
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ergoterapeut, ernæringsfysiolog. Dette er ny stillingsgruppe C. Det som tidligere var stillingsgruppe
for henholdvis spesialsykepleier og sykepleier med master, er tilpasset utvidelsen i stillingsgruppe C.

Stillinger
A: Uten særskilt krav til utdanning

0 år
300 000

2 år
305 000

4 år
310 000

6 år
315 000

10 år
369
000

B: Krav om fagbrev eller tilsvarende

345 000

350 000

355 000

360 000

417
000

C: Stilling med krav om utdanning
som vernepleier, fysioterapeut,
ergoterapeut, ernæringsfysiolog og
sykepleier
D: C med krav om relevant
videreutdanning

412 000

422 000

432 000

442 000

502
000

452 000

462 000

472 000

482 000

522
000

482 000

492 000

502 000

512 000

552
000

E: C med krav om relevant master

Det er videre avtalt at stillinger i stillingsgruppe B med 10-års ansiennitet skal sikres en
minstelønn på kr. 422 000 i forbindelse med mellomoppgjøret 2021.
Ansatte i andre yrkesgrupper enn de som er listet opp i stillingsgruppe C som har 3-årig eller
lengre universitets-/ høyskoleutdanning som er relevant og krevet for stillingen, og er
omfattet av 481 per 19.2.2021, skal være sikret minstelønnssatser i tråd med pkt. C, D og E.
§ 2 tillegg for ubekvem arbeidstid
Innledningen til bestemmelsen er presisert med følgende endring:
Med mindre partene på bedriften blir enige om høyere satser, gjelder følgende:
Det er gjort endringer kvelds- og nattillegg, punkt a) og b) ved at tillegg i punkt a) er økt med
kr. 2 til kr. 28 pr. time.
I punkt b) er tillegget ikke lenger avhengig av årsinntekt slik at tillegg for skift eller
turnusarbeid mellom kl. 17.00 – 06.00 er kr. 56 pr. time.
Varighet og 2. avtaleår.
Overenskomsten har varighet fra 1. mai 2020 til 30. april 2022 med vanlig reguleringsbestemmelse
for 2. avtaleår (mellomoppgjøret 2021).

Vedlagt er møtebok med vedlegg.
Lokale forhandlinger
Lokale lønnsforhandlinger kan nå gjennomføres i tråd overenskomstens regulering.

***
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Lønnsforhøyelser gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som har sluttet i bedriften før
vedtakelsen. Det foretas ikke omregning eller etterbetaling av overtidstillegg m.v. for arbeid
utført før vedtakelsen.

Kontakt
For spørsmål eller kommentarer, kontakt Arbeidslivsavdelingen i NHO Service og Handel
Telefon: 476 87 384
E-post:
advokat@nhosh.no

