
 

 

Tariffinformasjon 
 

 

Denne e-posten er sendt til deg som er medlem i Parat og omfattet Virke Service- og 

vedlikeholdsoverenskomsten. 

 

Oslo, 28.06.2022 

 

 

Forhandlingsløsning med Virke  
 

Parat og Virke kom torsdag 23. juni til enighet om endringene i service- og 

vedlikeholdsoverenskomsten for perioden 2022 - 2024. Resultatet tilsvarer løsningen på den 

parallelle tariffavtalen mellom NAF (LO) og NHO Service og Handel.   

 

Hva har vi blitt enige om? 

 

1. Økonomi  

 

- Med virkning fra 1. mai får alle medlemmer et generelt tillegg på kr 6 per time. For 

ansatte som har 37,5 timers arbeidsuke så betyr det et årlig lønnstillegg på kr 11.7000.  

- Minstelønnssatsene er også oppjustert med kr 6 per time: 

 

Ny sats fra 1. mai 2022: 

 

o Unge arbeidere (under 18 år)   149,03 

o Over 18 år     180,92 

o  

- § 5 Merarbeid – overtid 

o Matpengesatsen er endret til kr 96 

o  

- Minstelønnssatsene i del II av overenskomsten er også endret. Disse endringene har 

ikke direkte betydning for dere som er medlemmer og ansatt i Vaktmesterkompaniet. 

Men bør være retningsgivende for lokale krav.  

 

2. Tekstendringer i overenskomsten  

 

- 3 B) Arbeidstøy, verneutstyr og annet utstyr er endret slik at det er en rett for kvinnelige 

ansatte til å få tilpasset arbeidstøy og en plikt for arbeidsgiver til å kjøpe inn tilpassede 

arbeidsklær.  

- Nytt siste ledd: Slår fast at de som har et dokumentert behov for det skal få vernebriller 

med styrke.  

- § 4 Arbeidstid: Nytt fjerde avsnitt skal lyde: Dersom arbeidstaker pålegges å lade 

tjenestebilen hjemme, dekkes strømutgiftene av bedriften. Eventuelle utgifter til 



installering av lader må avtales med bedriften på forhånd. Utgiftene må kunne 

dokumenteres. 

- Ny § 10, Felles ansvar for det ytre miljø, skal lyde: Både arbeidsgiver og de ansatte har 

et felles ansvar for å bl.a. satse mer på miljøvennlig transport.  

- Nytt bilag 9 Likestilling og likeverd: Arbeidsgiver har et ansvar, i tråd med likestillings- 

og diskrimineringsloven, til å bidra til et inkluderende arbeidsliv for alle og å fremme 

likestilling på arbeidsplassen. Tillitsvalgte har også en plikt til å medvirke og skal også 

bidra gjennom drøfting av lovpålagt rapportering på området. 

- Bilag 10 – Lærling og annen fag-, etter og videreutdanning: Drøftingsrett i forhold til 

generelle opplæringsspørsmål og en plikt for arbeidsgiver til å legge til rette for 

kompetansehevende tiltak.  

 

 

For ytterligere informasjon om resultatet vises til vedlagte protokoll. 

 

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

 

 

Virkningstidspunkt 

- Endringene gjøres gjeldende fra 1. mai 2022.  

- Lønnsregulering foretas ikke for ansatte som er fratrådt på vedtakelsesdagen eller 

tidligere. 

- Vedtakelsesdato er 23. mai 2022.  

 

Lokale forhandlinger 

Det skal nå gjennomføres lokale forhandlinger i tråd med bestemmelsene i overenskomsten. Vi ber 

om at de tillitsvalgte snarest avtaler forhandlingsdatoer. Spørsmål om krav og annet kan rettes til 

forhandlings- og arbeidslivsavdelingen.  

 

Kontaktinformasjon 

 

- Eventuelle spørsmål rettes til forhandlingsavdelingen 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 

http://www.parat.com/
mailto:tariff@parat.com

