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Til våre medlemmer omfattet av Oljetransportavtalen mellom 

Parat og NHO/Norsk Industri           

Oslo, 01.06.2022 

 

Enighet i Oljetransportforhandlingene  
 

Etter mer en to dager med forhandlinger kom Parat i natt til enighet med Norsk Industri i årets revisjon 

av Oljetransportavtalen. Parat forhandlet sammen med Fellesforbundet. 

 

Vi ble enige om følgende: 

 

1. Økonomi  

Alle ansatte skal ha et generelt tillegg på kr 4,- fra 1. april 2022. Dette utgjør kr 7 800,- i årlig 

tillegg for ansatte med 37,5 timers arbeidsuke.  

 

§ 3.1 Minstelønn/garantilønn:  

 

a) Voksne arbeidere over 18 år  ny sats  kr 8 384,38 per uke 

For tiden svarende til    ny sats  kr   223,58 per time 

(37,5 timers uke) 

 

c)  Verkstedarbeidere (herunder håndverkere og montører) med minst 4 års 

      læretid og arbeidende formenn  ny sats kr 9 071,91 per uke 

      For tiden svarende til   ny sats kr   241,92 per time 

     (37,5 timers uke) 

 

§ 3.5  Grunnlag for beregning av skift og turnus 

Grunnlaget for beregning av alle skift- og turnustillegg skal være kr 283,27 per time. 

 

§ 5  Arbeidstidsordninger på flyplasser 

Satsene for vaktgodtgjøring på hverdag for voksne arbeidere over 18 år, skal være kr 157,66. 

Satsen for lørdag og dager før helligdager og søn.- og helligdager skal være kr 472,87. 

 

Satsene for vaktgodtgjøring på hverdag for verkstedarbeidere; herunder håndverkere og 

montører, skal være kr 176,25. Satsen for lørdag og dager før helligdager og søn.- og 

helligdager skal være kr 528,54. 

 

2. Tekstendringer i overenskomsten  

 

§§ 3.8 - 3.10 Lokale lønnsbestemmelser  

er oppdatert og endret slik at det skal være økt muligheter for de tillitsvalgte til å gjennomføre 

reelle lokale lønnsforhandlinger. Samlet sett er bestemmelsene nå mer brukervennlige.  

  



Ny § 3.11 Ansiennitetstillegg 

Tatt inn ny bestemmelse for de klubbene som ikke har lokale avtaler om 

ansiennitetstillegg.  

 

Hvis ikke annet er avtalt lokalt, skal det som minimum gis et ansiennitetstillegg på kr 1,- 

pr time etter 12 mnd., deretter kr 1,- pr time etter 24 mnd., og kr 1,- pr time etter 36 

mnd.  

 

Selskaper som i dag har ansiennitetsstige, har ikke anledning til å fravike satsene i 

første avsnitt til ugunst for arbeidstaker.  

 

Opptjening av ansiennitet etter denne bestemmelsen starter fra 1.4.22. Arbeidstakere 

som har individuelle tillegg som gir tilsvarende eller bedre kompensasjon, skal ikke 

omfattes. 

 

De som har avtaler i dag berøres ikke av endringen. For de som kan bruke denne nye 

bestemmelsen så opparbeides det først lønnsansiennitet fra 1. april i år. Noe 

lønnsvirkning vil det derfor ikke være før tidligst 1. april 2023. Vi anbefaler alle klubber 

som vurderer å bruke denne bestemmelsen om å ta kontakt med Parat først.  

 

§ 4  Matpenger ved overtid er øket til kr 96,-.  

 

§§ 10.1 og 10.2 Arbeidstøy og vernebriller:  

Mindre endringer i tekst på 10.1 for å ivareta lik rett til tilpasset arbeidstøy. Ny 

bestemmelse som sikrer rett til at de som trenger vernebriller med tilpasset styrke, skal 

ha rett til å få slike.  

 

§ 12  Kompetanseutvikling/opplæring:  

Oppdatert og endret med ny tekst for å bidra til at alle ansatte får nødvendig opplæring 

og kompetanseutvikling. Vi gjør spesielt oppmerksom på at i tillegg til obligatorisk 

opplæring så har alle ansatte nå rett til mints 7,5 timers opplæring årlig for annen 

opplæring.  

 

§ 14.1   Likestillings- og diskrimineringsbestemmelsen  

er endret i tråd med lovendring, dette for å bidra til et forsvarlig arbeidsmiljø for alle.  

 

3. Andre endringer 

I tråd med partsarbeid i perioden, så er hele avtalen blitt oppdatert og gjort ber brukervennlig. Ny 

avtale vil foreligge i elektronisk utgave på vår hjemmeside så snart den er redigert og godkjent.  

 

Det skal være et utvalg på omfang i kommende periode. Dette for å kunne bidra til at også nye 

energiløsninger på terminaler og flyplasser skal omfattes av denne overenskomsten. 

Protokollen kan du i sin helhet lese her:  

https://www.parat.com/dm_documents/NHO_Oljetransportavtalen_-

_protokoll_oppgj%C3%B8ret_2022.pdf_RpHFo.pdf 

 

4. Uravstemning  

Det skal være rådgivende avstemning om resultatet hvor alle medlemmer skal få si sin mening. 

Materiale og informasjon om dette vil bli sendt den enkelte og de tillitsvalgte på et senere 

tidspunkt. 



 

5. Spørsmål  

Eventuelle spørsmål kan rettes til spesialrådgiver Kjell Morten Aune, e-post: kma@parat.com   

tlf. 977 85 814 eller forhandler Thomas Lilloe: thomas.lilloe@parat.com mobil: 917 63 509. 

 

Vennlig hilsen 

Forhandlings- og arbeidslivsavdelingen 

mailto:kma@parat.com%20mobil
mailto:thomas.lilloe@parat.com/

