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Denne informasjonen er sendt til deg som er tillitsvalgt for medlemmer omfattet av 

Riksavtalen med NHO. Vennligst send informasjonen videre til dine medlemmer. 

        

Oslo, 24-04-2022 

 

Meklingsløsning – streik avverget 
 

Etter mer enn 15 timers mekling på overtid, ble Parat og NHO Reiseliv enige om en løsning i årets 

oppgjør. Dermed er innholdet i Riksavtalen for neste tariffperiode (2022-2024) klart. Resultatet 

samsvarer med meklingsløsningen i oppgjøret mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv. 

  

Hva har vi blitt enige om? 
 

Lønnstillegg 

 

Generelt tillegg til alle på kr. 4,00 per time på 37,5 t/uke.  

 

Minstelønnssatsene er øket med mellom kr 4,47 til kr 9,51 per time, avhengig av hvor 

lenge man har jobbet i bransjen og om man jobber skift. 

 

For de som ligger på minstelønnssatsenes trinn 4 og over, og som jobber 35,5 timer per uke, betyr 

dette et totalt et lønnstillegg på kr 9,51 per time.  

 

Det er de med lengst erfaring i bransjen som sikrer kompetanse og opplæring til de mange tusen 

som skal rekrutteres i årene fremover. Vi er derfor fornøyde med at disse er prioritert i oppgjøret. 

 

Tilleggene for kvelds-, helge og nattarbeid justeres med prisvekst i tråd med vanlig praksis 

 

Alle tillegg gis med virkning fra 1. april 2022 

 

Den økonomiske rammen for oppgjøret er beregnet til 3,7 % inklusive overheng og glidning. 

Lønnsoppgjøret må betraktes som moderat og ansvarlig, og tar hensyn til situasjonen for bransjen 

i kjølvannet av koronapandemien og krigen i Ukraina. Parats forhandlingsutvalg har lagt vekt på at 

lønnsoppgjøret må bidra til å sikre arbeidsplassene og forhindre at prisveksten blir for høy.  

 

Lokale lønnsforhandlinger 

 

Det skal gjennomføres lokale forhandlinger i henhold til avtalens bestemmelser, se § 3.1.2. 

Eventuelle tillegg skal gis på grunnlag av den enkeltes bedriftsøkonomiske virkelighet etter en 

samlet vurdering av bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne.  

  

 



 

 

 

Lokale forhandlinger skal føres mellom de lokale parter og skal være reelle. Trenger dere hjelp før, 

under eller etter forhandlingene, ta kontakt med forhandlingsavdelingen.  

 

Ansiennitetstillegg 

 

Vi fikk ikke gjennomslag for kravet om nytt tillegg etter 5 års ansettelse og heving av 10, 15 og 20 

års satsen. Dette kan dere eventuelt forhandle om lokalt. 

 

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.  

 

Uravstemning  

 

Det skal gjennomføres uravstemning over resultatet. Fristen er satt til 20. mai 2022. Nærmere 

informasjon om dette kommer senere.  

 

Meklingsresultatet kan du i sin helhet lese her: https://www.riksmekleren.no/dv-

cms/resources/2022-008-motebok-og-forhandlingsprotokoll.pdf 

 

Vi vil benytte anledning til å rette en stor takk til forhandlingsutvalget for kloke innspill, utholdenhet 

og godt humør.    

 

Mer informasjon 

Har du spørsmål? Ta kontakt med forhandlings- og arbeidslivsavdelingen på e-

post: tariff@parat.com eller telefon +47 482 10 100. 

 

Du kan også rette spørsmål til forhandlingsleder Grete Dieserud, e-post: 

Grete.Dieserud@parat.com. 

 

Vennlig hilsen  

Forhandlings- og arbeidslivsavdelingen 
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