
 

 

Tariffinformasjon 
 
 
Denne eposten er sendt til deg som er tillitsvalgt på Biloverenskomsten med NHO.  

Vennligst send informasjonen videre til dine medlemmer. 

Oslo, 31-05-2022 

Forhandlingsløsning 

 

Parat og NHO/Norges Bilbransjeforbund (NBF) har kommet til enighet om endringene i Biloverenskomsten 

for perioden 2022-2024. Resultatet samsvarer med resultatet i oppgjøret mellom Fellesforbundet og NBF. 

 

Hva har vi blitt enige om? 

 

• Alle får et generelt tillegg på kr. 4,- per time  

• Minstelønnssatsene i § 3 øker med 6 % 

• Skifttilleggene og tilleggene for ubekvem arbeidstid økes med 6 %  

• Smusstilleggene i avtalen er øket med kr. 0,70 

• Satsen for fagarbeidere med et års praksis øker med kr. 11,50 per time til kr 207,- per time 

• Matpengesatsen er øket med kr 6,- per time til kr 96,- 

 

Alle tillegg gis med virkning fra 1. mai i år. 

 

Etter- og videreutdanning 

Partene har blitt enige om ytterligere tiltak for etter- og videreutdanning. Det innebærer blant annet begrenset 

rett til fri med ordinær lønn inntil 7,5 time per år, for å gjennomføre etter- og videreutdanning. Dette etter 

avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver og under forutsetning av at utdanningen øker produktiviteten og 

omstillingsevnen for bedriften og den enkelte arbeidstaker 

 

Likestilling og HMS 

Bestemmelser om likestilling er styrket. I tillegg er det avtalt at arbeidsgiver skal sørge for tilpasset 

arbeidstøy for både kvinner og menn. Videre skal arbeidsgiver dekke utgifter til vernebriller med styrke for de 

som har behov for det. 

 
Korte velferdspermisjoner 

Det skal nedsettes et utvalg som skal gjennomgå ordningen med korte velferdspermisjoner med sikte på å 

vurdere forslag til eventuelle endringer. Rapport fra utvalgsarbeidet skal ferdigstilles innen 30. september 

2023. 

 
Endelig godkjenning av oppgjøret skjer først 3. juni. Det vil ikke finne sted etterbetaling før dette tidspunktet. 

 

For ytterligere informasjon om resultatet vises til protokollen:  

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

_Protokoll_tariffoppgj%C3%B8r_2022_.pdf_gKj4u.pdf 

 

Revidert avtale vil bli publisert på www.parat.com så snart som mulig. 

 

Kontaktinformasjon 

Eventuelle spørsmål rettes til forhandlingsavdelingen på tlf. 482 10 100 eller e-post tariff@parat.com 

 

Vennlig hilsen forhandlings- og arbeidslivsavdelingen 
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