
 

 

Tariffinformasjon 
 
 
Denne eposten er sendt til deg som er tillitsvalgt på Vekteroverenskomsten med NHO.  

Vennligst send informasjonen videre til dine medlemmer. 

Oslo, 27-04-2022 

 

Forhandlingsløsning på Vekteroverenskomsten 

 

Parat og NHO Service og Handel kom i dag onsdag 27. april 2022 klokken 06:30 til enighet om endringer i 

Vekteroverenskomsten for perioden 2022-2024.  

 

Hva har vi blitt enige om? 
 

Lønn 

Det gis et generelt tillegg til alle på 7 kroner pr. time (for de med 37,5 t/uke) med virkning fra 1. april 2022. 

 

Styrking av heltidskulturen 

Parat fikk gjennomslag for et nytt bilag om heltidskultur i vaktbransjen. Dette vil styrke ansattes muligheter til 

å få hel stilling, eller utvidet sin deltidsstilling. 

 

Endring i funksjonstillegg og utvalgsarbeid 

Det er gjort mindre endringer i beskrivelsen av funksjonstilleggene, og gitt en forsiktig økning av satsene. 

Områdeledertillegget økes til kr. 2 000,- og objekt- og vaktledertillegget økes til kr. 1 000.-.  

Partene er også enige om å nedsette et utvalg for å utrede selskapenes personlige tillegg,  

tjenestegrenstillegg, funksjonstillegg, og foreslå eventuelle ytterligere endringer i bilag 14 og 16, samt 

tilhørende satser i § 5. 

 

Ingen endring i ulempetilleggene 

Vi fikk ikke gjennomslag for kravene om å øke ulempetillegget for natt og helg, og endre innslagspunktet for 

helgetillegget fra klokken 18:00 til klokken 15:00 på lørdager. Arbeidsgiverne var heller ikke interessert i å 

endre innretningen på sitt økonomiske tilbud. Derfor valgte vi å frafalle kravene om endring i 

ulempetilleggene for i hvert fall å sikre dere 7 kroner i tillegg per time. Det innebærer at vi har tatt nok et steg 

nærmere gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.  

 

Mulighet for timelønnavtale 

Vi har akseptert å videreføre den eksisterende tariffbestemmelsen i § 2 om at ansatte kan inngå frivillig  

avtale om timelønn. Den nye perioden gjelder til 1. mai 2026. Arbeidsgiverne var villig til å betale i form av 

et relativt høyt kronetillegg for å få prøvd ut denne ordningen mer grundig, gjennom en videreføring. 

 

Overenskomstens grunnpreg 

Partene er enige om å nedsette et partssammensatt utvalg for å utrede fordeler og ulemper ved å endre 

Vekteroverenskomsten fra en normallønnsavtale til en minstelønnsavtale. 

 

Fullstendig forhandlingsprotokoll og revidert avtale vil bli publisert på www.parat.com så snart som mulig. 

 

Kontaktinformasjon 

Eventuelle spørsmål rettes til din tillitsvalgt, eller forhandlings- og arbeidslivsavdelingen på tlf. 482 10 100 

eller e-post tariff@parat.com. Du kan også kontakte forhandler Lars Petter Larsen på e-post: lpl@parat.com. 

 

Vennlig hilsen  

Forhandlings- og arbeidslivsavdelingen i Parat. 
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