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Oslo, 02-04-2022 

Meklingsløsning – streik avverget 

 

Etter mekling mer enn 24 timer på overtid, ble Parat og Norsk Industri enige om å godta 

Riksmeklerens skisse til løsning. Dermed er innholdet i overenskomsten for neste tariffperiode 

(2022-2024) klart.  

  

Hva har vi blitt enige om? 
  

Lønn  

• Det gis et generelt tillegg til alle på kr 4,00 per time  

• Arbeidstakere i tekstilindustrien får ytterligere kr 2,00 per time i lavlønnstillegg 

• Minstelønnssatsene økes med kr. 10,00  

 

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 den 

konkurranseutsatte delen av industrien og utfordringene 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.  

 

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 

• Det er også sendt brev til forsknings- og høyere utdanningsminister der partene tar til orde 

for etablering av en treparts etter- og videreutdanningsreform for industrien i Norge hvor 

partene deltar 

 

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. 
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Offshorebilaget 

Det er gjort flere endringer som skal sikre bedre vern av fritiden til de som jobber offshore. Dermed 

blir det mer forutsigbart for den enkelte.  

 

• Offshorearbeidere har fått bedre forutsigbarhet for mer fritid i hjemmet etter endt 

arbeidsperiode 

• Rett til betaling ved avbrudd i oppholdsperiode 

• Arbeid utover avtalt oppholdsperiode gir overtidsbetaling 

 

Matpenger 

Matpengesatsen er hevet med kr 6,00. Ny sats utgjør da kr 96,00.  

 

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. 

 

Avtalens omfang 

Avtalen er blitt vertikal og favner videre enn før. Gjennom lokal avtale kan alle ansatte som er 

tilknyttet produksjonen omfattes av VO-delen. 

 

Avtalens varighet  

Partene er enige om en 2-årig avtale med utløp 31. mars 2024. 

 

For øvrige detaljer i meklingsresultatet henvises det til meklingsprotokollen som er vedlagt e-

posten. 

 

Uravstemning  

Det skal gjennomføres uravstemning over resultatet. Fristen er satt til 6. mai 2022. Nærmere 

informasjon om dette kommer senere.  

 

Kontaktpersoner:  

Har du spørsmål? Ta kontakt med forhandlings- og arbeidslivsavdelingen på tlf.: +47 482 10 100 

eller e-post tariff@parat.com.   

 

Alternativt kan en av følgende personer kontaktes:  

 

Kjell Morten Aune  e-post: kma@parat.com, mobil: +47 977 85 814  

Tonje Krakeli Sneen e-post: tonje.krakeli.sneen@parat.com, mobil +47 415 20 454  

Turid Svendsen  e-post: turid.svendsen@parat.com, mobil: +47 913 08 745  

 

Invitasjon til nettmøte med gjennomgang av resultatet blir sendt ut så snart som mulig. 

 

 

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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