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§ 7.3 Matpenger 
Matpengesatsen endres til kr 90. 
 
§ 13.2  Kompensasjon for reisetid utenom den enkeltes ordinære arbeidstid 
Første avsnitt, første setning erstattes med: 
Kompensasjon for reise utenom arbeidstid skal forhandles lokalt. 
 
§ 14  Personvern i arbeidslivet 
Siste setning endres til: 
De lokale partene vil i fellesskap søke å iverksette hensiktsmessige tiltak for å sikre at 
innføring og bruk av teknologien, herunder innføring og bruk av kunstig intelligens, er i tråd 
med gjeldende lov- og avtaleverk. 
 
§ 16 Opplæring, etter- og videreutdanning 
(Her bør vi vurdere utvalgsarbeid i tråd med enigheten på Standardoverenskomsten). 
 
§ 18.1 Spesielt om ekstraferie for ansatte over 60 år 
Bestemmelsen endres til: 
Arbeidstaker over 60 år bestemmer selv tiden for avvikling av ekstraferien, med mindre 
annet er avtalt. Ekstraferien kan tas samlet eller med en eller flere dager om gangen. 
 
§ 19 Ansiennitet ved innskrenkninger 
Bestemmelsen strykes. Øvrige bestemmelser forskyves. 
 
Ny bestemmelse – Hjemmekontor 
I de tilfeller arbeidsgiver åpner for bruk av hjemmekontor, skal leder og ansatte ha jevnlig 
dialog for å legge til rette for en god og forsvarlig arbeidshverdag. Dersom arbeidstaker har 
særlige behov for utstyr på hjemmekontoret, skal dette tas opp med arbeidsgiver. 
 
Ny bestemmelse – Særlig uavhengig og ledende stilling 
Dersom arbeidstaker unntas fra arbeidsmiljøloven kapittel 10, jf. § 10-12 pkt. 1 og 2, skal det 
på forespørsel gis en skriftlig begrunnelse. Ved ansettelse av nyutdannede bør begrunnelsen 
gis uoppfordret. 
 
§ 25 Avtalens varighet 
Årstallene endres til henholdsvis 2020 og 2022. 
 
Bilag 14 
§ 2 Minstelønnssatser (månedslønn) 
Minstelønnssatsene reguleres og innretningen på satsene endres til begynnerlønn, 1 års 
ansiennitet og 4 års ansiennitet. Tilsvarende gjøres det endringer i minstelønnssatsene for 
fagarbeidere. 
 



§ 2.1.2 Mellomoppgjør 
Dagens tekst endres slik at økningen av satsene i mellomoppgjørene følger reguleringer 
foretatt i sammenlignbare overenskomster med minstelønns- og garantilønnssatser. 
 
Endringer av språkbruk 
Begrepet "funksjonær" i avtaleteksten endres der begrepet ikke er nødvendig for 
forståelsen av den enkelte bestemmelse, se vedlegg. Det gjøres ikke endringer i 
omfangsbestemmelsen. Det protokollføres at endringene ikke innebærer realitetsendringer. 
 
Utvalgsarbeid 
Det nedsettes et utvalg i kommende periode som skal vurdere om flere 
bransjer/stillingsgrupper bør omfattes av bilag med minstelønnssatser. 
 

 

 

 


