
 

 

Tariffinformasjon 
 

 

 

Til våre tillitsvalgte omfattet av NHO Industrioverenskomsten (446)    

       

Oslo, 14.05.2021 

 

Denne informasjonen er sendt til deg som er tillitsvalgt. Vennligst send informasjonen videre 
til dine medlemmer. 
 

 

Garantiregulering, ny minstelønn og endring av satser  

 
1. Industrioverenskomsten - VO-delen § 3.2–Garantert fortjeneste  

På grunnlag av lønnsstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå for året 2020 har NHO beregnet følgende 

gjennomsnittlige timefortjeneste for voksne arbeidere i 2020 (uten arbeidende formenn): kr 233,52.  

 

Regulering etter bestemmelsen skal forets slik at den gjennomsnittlige timefortjenesten for gruppene i 

bedriften, pr. 1. april 2021, er minst følgende gjennomsnitt: Beregnet timefortjenesten for de respektive 

gruppene for 2020 er:  

- Fagarbeidere: kr 203,16 (87 % av kr 233,52)  
- Spesialarbeidere: kr 191,49 (82 % av kr 233,52)  

- Hjelpearbeidere kr 172,80 (74 % av kr 233,52)  
 

Vi gjør særlig oppmerksom på at det generelle tillegget på kr 2,25 som gis per 1. april, som følge av årets 

mellomoppgjør, skal inngå i bedriftens grunnlag som skal sammenlignes med nivåene ovenfor i dette 

brevet. 

 

2. VO-delen- timefortjeneste: 

Minstelønnssatsene i § 3.1.2  

Satsene for minste timefortjeneste heves fra 1. april 2021 med kr 2,25: 

- 3.1.2.1 Fagarbeider:     kr 189,39  

Etter 1 års arbeid som fagarbeider:   kr 191,10  

-      3.1.2.2 Spesialarbeider:    kr 180,87  

 Etter 1 års arbeid som spesialarbeider:  kr 182,68  

-     3.1.2.3 Hjelpearbeider:     kr 172,44  

Etter 1 års arbeid som hjelpearbeider:   kr 174,14 

 

 

3. Offshore-tillegget  
Bilag 1 ”Tariffavtale for arbeid offshore ” punkt 11.2 Offshoretillegg. Offshoretillegget økes med 2,9 %                

til kr 84,70. 

 

4. Teknologi – og datadelen 
Minstelønnssatsene i 3.1.1 Minste timefortjeneste heves fra 1. april 2021 med kr 2,25 slik:  

Nyansatte:      kr 180,87  

Etter 1 års ansettelse:    kr 182,68  

Fagarbeider:     kr 189,39  

Etter 1 års arbeid som fagarbeider:   kr 191,10 

5. Effektivisering av oppgjøret  



- Lønnsforhøyelsen gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som er sluttet i bedriften før 6. mai 2021.  

- Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg mv for arbeid utført før 

vedtakelsen 6.mai 2021. 

 

 
Eventuelle spørsmål rettes til spesialrådgiver Kjell Morten Aune, e-post: kma@parat.com eller på mobil: 977 85 

814.  

 

 

Hilsen 

 

Forhandlingsavdelingen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen forhandlingsavdelingen 
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