
 

 

Tariffinformasjon 
 
 
Denne eposten er sendt til deg som er medlem i Parat og omfattet av  

Overenskomst for trykkerier og grafiske bedrifter. 

 

Oslo, 21.09.2022 

 

 

Hvilke endringer er foretatt i tariffavtalen?  

 

Parat og Norsk Industri er enige om følgende:  

 

1. Økonomi  

 

a) Det gis et generelt tillegg på kr. 150 pr. uke (kr. 4 per time) fra den 1.4.2022.  

b) Det gis et bransjetillegg på kr. 75 pr. uke (kr. 2 per time) fra den 1.4.2022. 

c) Nye minstelønnssatser – også gjeldende fra 1.4.2022, se protokollen  

 

d) Nye skiftsatser: 

- Kroner pr arbeidet time mellom kl. 16:00 og 24:00  Kr. 42,24 

- Kroner pr arbeidet time mellom kl. 24:00 og 07:00  Kr. 70,32 

Skiftsatsene er regulert med 2,7 %. 

e) Matpenger (ved arbeid overtid)          Kr. 96,00                                                              

  

  

2. Tekstendringer 

 

a) § 36 Kompetanse er endret på flere punkter. De viktigste er: 

For å bidra til mer etter- og videreutdanning så kan den enkelte gis anledning til inntil 7,5 

timer med «kompetanse-påfyll/og eller etterutdanning» med lønn. Dette skal komme i 

tillegg til øvrige aktiviteter på dette området. Her må det avtales konkret praktisering lokalt.  

b) § 26 Likestilling og ikke-diskriminering: Her er endringen at tillitsvalgte skal medvirke, 

sammen med arbeidsgiver, for å få til reell likestilling og hindre diskriminering på 

arbeidsplassen.  

c) § 13-4 Kjønnsdelt lønnskartlegging. I bedrifter med mer enn 50 ansatte så skal dette 

gjennomføres, annethvert år, og tillitsvalgt skal medvirke.  

d) § 16 Arbeidstøy: Skal være tilpasset arbeidstøy til alle og de som har dokumentert behov 

for det skal få vernebriller med styrke. 

e) Ny § - Tjenestepensjon: Skal drøftes annethvert år. Minner om lov om tjenestepensjon 

pålegger alle å ha et partsutvalg med ½ valgt av de ansatte, dette utvalget skal løpende 

vurdere om forvaltningen av deres tjenestepensjon er god nok.  

 

 

For ytterligere informasjon om resultatet vises til protokollen:  

https://www.parat.com/dm_documents/Tariffrevisjon_2022_-_Avtale_nr._540_-

_signert_protokoll_(1).pdf_B0FfF.pdf 

https://www.parat.com/dm_documents/Tariffrevisjon_2022_-_Avtale_nr._540_-_signert_protokoll_(1).pdf_B0FfF.pdf
https://www.parat.com/dm_documents/Tariffrevisjon_2022_-_Avtale_nr._540_-_signert_protokoll_(1).pdf_B0FfF.pdf


 

Kontaktinformasjon 

 

Eventuelle spørsmål rettes til forhandlings- og arbeidslivsavdelingen på tlf. 482 10 100 eller e-post 

tariff@parat.com 

Spørsmål kan også rettes til avtaleansvarlig Kjell Morten Aune, tlf.: +47 977 85 814, e-post: 

kma@parat.com. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Forhandlings- og arbeidslivsavdelingen 

mailto:tariff@parat.com

