
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økte lønnskostnader som følge av mellomoppgjøret 2021 
 

NHO er enig med LO og YS om årets lønnsoppgjør. Partene ble enige om at det gis et generelt tillegg på 

2,25 kroner pr time. Partene ble videre enige om at utvalgte overenskomster i NHO-systemet gis et 

lavlønnstillegg på 1,00 kroner pr time. Dette omfatter blant annet AIB-overenskomsten. 

 

For AIB-overenskomsten innebærer lønnsoppgjøret 2021 følgende: 

 

Lønnstillegg 

Generelt tillegg og lavlønnstillegg til alle på kr 3,25. Dette gjelder ikke de som er omfattet av VTA-

bilaget. Se eget punkt om VTA nedenfor. 

 

Nye satser: 

 

§ 4.1.2 Minstelønn 

Fagarbeider   kr 177,92 

Spesialarbeider  kr 166,85 

Hjelpearbeidere  kr 155,82 

 

Garantien 

Fra og med 1. april 2021 skal garantitall for de tre gruppene i AIB-overenskomsten  

§ 4.3 Garantert fortjeneste være: 

 

Gruppe 1- 94%  kr 204,16 

Gruppe 2- 91%  kr 197,64 

Gruppe 3- 85%  kr 184,61 

 

Merk at garantibestemmelsen ble endret i tariffoppgjøret 2020. Etter endringen skal alle ordinært ansatte 

innenfor virkeområdet til AIB-overenskomsten tas med når dere vurderer gjennomsnittlig 

timefortjeneste i bedriften, med unntak av arbeidende ledere. Det er med andre ord ikke bare de som 

tidligere var på TIA og som gikk over til varig lønnstilskudd. 

 

VTA-bilaget 

Det gis et generelt tillegg på kr 0,60 per time for VTA-ansatte. 

 

Ny sats i bilag 1, § 7 A: kr 23,10 pr time. 

TariffNytt 
 

Dato: 6. mai 2021 

Tema: Mellomoppgjøret 2021 

Sendt til: Medlemmer bundet av AIB-overenskomsten 

 



 

Tema  2 

 

Virkningstidspunkt 

Tilleggene gis med virkning fra 1. april 2021. Lønnsforhøyelser gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere 

som har sluttet i bedriften før vedtakelsen, som var 6. mai 2021. Det foretas ikke omregning og 

etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg mv. for arbeid utført før 6. mai. 

 

Mellomoppgjøret er vedtatt 6. mai, og lokale forhandlinger kan nå begynne.  

 
Kontakt 

For spørsmål kontakt Arbeidslivsavdelingen i NHO Service og Handel 

Telefon: 476 87 384 

E-post:  advokat@nhosh.no 
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