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Oslo, 28.06.2022 

 

 

 

Forhandlingsløsning med NHO Olje og gass   
 

Parat ble 18. mai enige med NHO Olje og gass om endringer i Landbaseavtalen for perioden 2022 

- 2024. Resultatet tilsvarer løsningen på den parallelle tariffavtalen mellom IE/LO og Norsk Olje og 

gass.  

 

Hva har vi blitt enige om? 

 

1. Økonomi  

 

- Med virkning fra 1. juni får alle medlemmer et generelt tillegg på kr 4 per time. For 

ansatte som har 37,5 timers arbeidsuke så betyr det et årlig lønnstillegg på kr 7.800.  

 

- Minstelønnssatsene i § 2 er med virkning fra 1. juni 2022 oppjustert som følger:  

         Minste timefortjeneste for arbeidstakere over 18 år som arbeider på landbaser: 

• Fagarbeidere    fra kr 215,70 til kr 230,00     

• Øvrige operatører   fra kr 202,50 til kr 216,00 

• Hjelpearbeider   fra kr 194,40 til kr 207,40 

 

- § 10.6 Matpenger– overtid 

• Matpengesatsen er endret til kr 96 

 

2. Tekstendringer i overenskomsten  

 

- § 10.1 Vanlig overtid endres til:  

Ved overtidsarbeid skal det betales for minst 1 time selv om arbeidet utføres på kortere 

tid. Deretter regnes påbegynt kvarter som minimum et kvarter. 

 

- Bilag 11: Forbundsvise midler:  

Ift. dette innbetaler den enkelte bedrift til Parat kr. 620,- per medlem per 1. oktober 

hvert år i tariffperioden.  
 

 



Lokale forhandlinger 

Det skal nå gjennomføres lokale forhandlinger. Grunnlaget for de lokale forhandlingene skal være 

bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter, konkurranseevne og den aktuelle 

arbeidskraftsituasjon. Hvis dere har spørsmål om lokale forhandlinger, så kan disse rettes til 

forhandlings- og arbeidslivsavdelingen.  

 

For ytterligere informasjon om resultatet vises til protokollen:  

https://www.parat.com/dm_documents/Protokoll_-_Landbase_2022-_Parat.pdf_eHdjR.pdf 

 

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

 

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 
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