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Til våre medlemmer omfattet av Overenskomst for Elektrofagene mellom  

NELFO og Parat. 

 

          

Oslo, 24.05.2022 

 

 

 

Enighet med NELFO i årets tariffrevisjon  
 

NELFO ble enige med EL- og IT-forbundet i mekling sist helg. Et tilsvarende resultat er også inngått 

med Parat.  

 

Følgende er resultat og endringer i tariffavtalen: 

 

Økonomi  

 

§ 3A Det er avtalt et generelt tillegg på kr. 8,99 per time. 

Det betyr at både lønn for fagarbeider og lønn for arbeidstaker uten fagbrev skal økes med dette 

tillegget.  

 

Tekstendringer  

 

§ 3G Bastillegg Følgende tekst er lagt til i bestemmelsen 

Basen skal delta i arbeidet og lede en gruppe arbeidstakere. Når det er hensiktsmessig, kan det 

utnevnes flere baser. Basen skal holde seg orientert om forhold som kan være av betydning for 

arbeidets fremdrift og lagets arbeidsforhold. 

Ny tekst § 3H 

 

- Reisetiden fra hjem til fastsatt arbeidssted er endret fra 20 minutter til 15 minutter hver vei 

- Det skal tas rimelig hensyn til ulike bopel-adresser ved oppsett av fellestransport 

 

§ 4 Produktivitetslønnssystemer 

Her er det tatt inn ny tekst, på grunnlag av et partsarbeid i inneværende periode. I tillegg til endringer i 

§ 4 så er hele akkordtariffen oppdatert, se vedlegg. 

 

§ 13 Lønnsforskuttering ved sykdom og fødselspermisjon 

Teksten er endret slik at det nå også framkommer at arbeidsgiver skal forskuttere fødselspenger og 

svangerskapspenger, i tillegg til sykepenger fra folketrygden. Det er også inntatt en forsterket plikt for 

arbeidsgiver til å foreta beregninger og utbetaling i samsvar med folketrygden.  



 

Offshoreavtalen 

 

Pkt. 3.7.4 endres til:  

Endring av arbeidsplan 

Endring av arbeidsplan kan finne sted og ny arbeidsplan utarbeides i samarbeid med de tillitsvalgte 

før utreise. Endring av arbeidsplan for allerede avtalt arbeidsperiode etter utreise, utløser betaling av 

ventetid på natt etter pkt. 4.3. 

 

Endring av pkt. 7.2 Merknad: 

Dersom det er avtalt med de tillitsvalgte hvordan uregelmessige arbeidsperioder skal praktiseres iht. 

informasjonskrav i pkt. 7.1, betales det ikke ventetid på natt iht. pkt. 4.3.2 hvis oppdraget varer over 

14 dager. Gjelder kun for uregelmessige arbeidsperioder.    

 

 

For øvrige endringer, se protokollen: 

https://www.parat.com/dm_documents/Protokoll_Ovk_for_elektrofag_-_230522.pdf_xodgY.pdf 

 

 

Merk – endringer i satser vil komme som engen protokoll på et senere tidspunkt 

 

Merk 2- matpenger jf. § 9 c, 2.ledd er endret til kr 96 i protokoll mellom YS og NHO.  

 

 

Svarfrist er satt til 22.juni kl. 12.00. 

 

 

 

Kontaktinformasjon 

 

Eventuelle spørsmål rettes til forhandlingsavdelingen på tlf. 482 10 100 eller e-post tariff@parat.com 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Forhandlings- og arbeidslivsavdelingen 
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