
 

 

Tariffinformasjon 
 

 

 

Denne informasjonen er sendt til deg som er medlem og omfattet av Farmasiavtalen med 

Virke.         
Oslo, 09-09-2022 

 

Meklingsløsning – streik avverget 
 

Etter mekling mer enn åtte timer på overtid, ble Parat/Farmasiforbundet og Virke enige om en løsning i årets 

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

  

Hva har vi blitt enige om? 
 

Hovedmålet med årets oppgjør har vært å få til en økning av lønnsnivået for apotekteknikerne. Det har vi 

klart. Vi er enige om at arbeidstiden skal økes fra 36 t/uke til 37,5 t/uke og at ulempetilleggene skal utbetales 

som lønn. I tillegg er det gitt et godt tillegg ifm. årets oppgjør. Til sammen bidrar dette til et solid løft av 

lønnen for ansatte i apotek.  

 

Nærmere om enkelte punkter i meklingsløsningen 

 

Lønn 

• Alle medlemmer får et generelt tillegg på kr. 5,85 per time fra 1. april 2022 

• Det utbetales en kompensasjon på kr. 7,- per time for endring av ulempetilleggene til medlemmer i 

kjede-apotek. Tidspunktet dette tillegget utbetales fra vil variere (se nedenfor). Medlemmer i 

frittstående apotek ivaretas lokalt. 

• Overenskomstens minstelønnssatser økes med totalt kr.12,85 per time fra 1. april 2022 

 

Samlet gir dette en lønnsøkning for alle på totalt kr 12,85 per time eller kr 25.057,50 per år. 

 

Arbeidstid 

Innføring av normalarbeidstid på 37,5 timer per uke. Endringene implementeres når bemanningen er 
tilpasset den nye arbeidstiden, og omstillingsprosessen er gjennomført, senest 1. august 2023.  

Den nye avtalte arbeidstiden på 37,5 t/uke innebærer ikke endret timelønn, men årslønnen vil øke som følge 
av lengre arbeidstid for hvert årsverk.  

Fra 1. februar 2023 opptjener hvert av Farmasiforbundets medlemmer et beløp pr måned som utbetales som 
et engangsbeløp når endringene er implementert. Beløpene fremgår av protokollen, se lenken nedenfor. 

 

Ulempetillegg 

Fra det tidspunkt avtalt ukentlig arbeidstid endres til 37,5 timer (senest 1. august 2023), skal ulempetillegg 

utbetales og ikke lenger avspaseres. Endringene innebærer nye satser for ulempetillegg som fremgår av 

protokollen. Innsparingen dette skaper skal flyttes til fastlønnen for de ansatte – dvs. at det skal gis som et 

generelt tillegg på kr 7,- per time med virkning fra gjennomføringen. 

De nye satsene fremgår av protokollen, se lenke nedenfor. 

 

  



 

Hva betyr dette for deg?  
 

I korte trekk betyr endringene at: 

• Dere får økt normalarbeidstiden med inntil 1,5 time per uke. For eksempel vil heltidsansatte gå fra 36 

til 37,5 t/uke, mens ansatte i 50% stilling går fra 18 til 18,75 til t/uke.  

 

• Dere får samme ulempetillegg som farmasøytene. Det betyr lavere tillegg enn tidligere, men 

kompensasjon for dette er lagt på grunnlønnen med kr 7,- per time. Medlemmer i frittstående apotek 

ivaretas lokalt. I tillegg skal det forhandles lokalt i Apotek 1 og Boots om fordeling av ytterligere 

kompensasjon til ansatte i apotek med åpningstid etter kl. 18.00.  

 

• Sammen med det generelle tillegget på kr 5,85 per time, får dere en betydelig økning av grunnlønnen. 

Det betyr høyere pensjon, mer feriepenger og høyere trygdeytelser. 

 

Mer informasjon 

Meklingsresultatet kan du i sin helhet lese her: https://www.riksmekleren.no/dv-cms/resources/2022-072-

motebok-og-protokoll.pdf. 

 

Vi vil gjennomgå resultatet i detalj i nettmøte mandag 12. september kl. 10.00 og kl. 18.00.  

Invitasjon med lenke til møtene: 

https://us02web.zoom.us/j/84714771058?pwd=VU15TzhpMHdnTEdOZWEzTWlXcWI2Zz09 

Meeting ID: 847 1477 1058 

Passcode: 280262 
 

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 Parat ved: 

Forhandlingsleder Thomas Lilloe, e-post: Thomas.Lilloe@parat.com, mobil +47 917 63 509 

Forhandler Renate Messel Hegre, Epost: renate.messel.hegre@parat.com, mobil +47 926 07 351  

 

Du kan også kontakte din tillitsvalgt i forhandlingsutvalget. 

Apotek 1: Monika Nilsen, tlf.: 913 68 268, e-post: MonikaJorid.NILSEN@apotek1.no 

Heidi Gustavsen Gram, tlf.: 952 20 856, e-post: heidigram@gmail.com 

 

Boots apotek: Inger Johanne Opseth, tlf.: 977 85 188, e-post: ij.opseth@boots.no 

  Venke Høyland, tlf.: 924 37 246. e-post:  

 

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

humør.    

 

  

 

Vennlig hilsen  

Forhandlings- og arbeidslivsavdelingen 
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