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Tariffinformasjon 
 

 

Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten med  

Norsk Industri            
Oslo, 08.04.2022 

Uravstemning 
 

Vi viser til tariffinformasjon av 2. april om meklingsresultatet på avtalen.  

 

Oppgjøret skal nå ut på uravstemning med svarfrist satt til kl. 12.00 den 5. mai 2022. 

 

Hvordan skal du stemme? 

Avstemningen vil bli gjennomført elektronisk via Parat sine websider. Alle medlemmer med registrert 

epostadresse vil derfor få en e-post med informasjon og en unik lenke til hvert enkelt medlem. Dette for 

å ivareta anonymitet. Ved å trykke på dentilsendte lenken kommer medlemmet rett til «uravstemningsområdet». 

Der skal man stemme JA eller NEI til resultatet. 

 

Hva skal du stemme over? 

Det dere skal ta stilling til og stemme over, kommer frem av riksmeklers møtebok som er lagt ut på følgende 

link: https://www.parat.com/dm_documents/Meklingsprotokoll_og_forslag_oppgj%C3%B8ret_2022_-

_Oppdatert.pdf_ss5xC.pdf .  

De viktigste delene av resultatet er kommentert nedenfor på s. 2 og 3.  

 

Forhandlingsutvalgets vurdering:  

Forhandlingsutvalget på Industrioverenskomsten var delt i i sitt syn på meklingsforslaget. Avstemningen viste 4 

stemmer for og 3 stemmer imot. I tråd med flertallet så er Parat sitt råd å si JA til resultatet.   

 

Hvilken betydning har avstemningsresultatet? 

• Landsmøtet i Parat har vedtatt regler for uravstemning. Hvis flertallet av medlemmene på avtalen 

stemmer JA, er forslaget vedtatt. Stemmer flertallet av medlemmene på avtalen NEI, er forslaget 

forkastet. Blir det ikke slikt flertall hverken for eller mot, vil avstemningen være rådgivende med mindre 

minst 2/3 av medlemmene omfattet av tariffavtalen har avgitt stemme.  

• Forhandlingsutvalget vil legge betydelig vekt på de råd som kommer fra medlemmene, og vi oppfordrer 

derfor alle medlemmer til å gi uttrykk for sin mening gjennom avstemningen.  

• Dersom man stemmer NEI, så betyr det at man ikke er fornøyd med resultatet, og at man ber Parat 

gjenoppta forhandlingene. Det er vår oppfatning at Norsk Industri vil avvise videre forhandlinger. Dermed 

vil et nei-flertall i praksis innebære at alle medlemmene som er omfattet av Industrioverenskomsten må ut 

i streik.  

 

Kontaktinformasjon 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Parats forhandlingsavdeling på tlf.: +47 482 10 100 eller e-post 

tariff@parat.com. Alternativt kan en av følgende personer i Parat kontaktes: 

 

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

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

 

Vennlig hilsen  

forhandlings- og arbeidslivsavdelingen  
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Hovedpunktene i meklingsløsningen  

  

Lønn   

• Det gis et generelt tillegg til alle på kr 4 per time. Dette gir en årslønnsvirkning på kr 7 800,- for de med 

37,5 timers arbeidsuke.   

• Arbeidstakere omfattet av Industrioverenskomstens TEKO-del (tekstil, fiskegarn mfl.)  får i 

tillegg et lavlønnstillegg på kr 2,- per time i tillegg til det generelle tillegget per time. Dvs. kr 6.- totalt.  

(kr 11 700,- på årsbasis).  De ansatte på denne overenskomsten fikk et høyere sentralt tillegg fordi 

gjennomsnittslønnen for ansatte på denne avtalen fortsatt er vesentlig lavere enn for øvrige 

industriansatte.   

• Alle minstelønnssatser er økt med mellom 9 og 10 kroner.  De variable tilleggene er 

minst økt med tilleggene ovenfor, noen variable tillegg er økt med høyere satser, se meklingsprotokollen 

for full oversikt.  

 

Matpenger  

Matpengesatsen er hevet med kr 6,-. Ny sats utgjør da kr 99,-..    

 

Virkningstidspunkt og økonomisk ramme 

Alle tillegg gis med virkning fra 1. april 2020.    

   

Den økonomiske rammen for oppgjøret er beregnet til 3,7 % inklusive overheng og glidning.   

   

Vi har i tråd med anbefalingene fra det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene lagt til grunn en 

prisvekst for 2022 på 3,3 %.  Prisveksten er usikker. Men det sentrale oppgjøret, sammen med rom for å hente 

mere i lokale forhandlinger og effekten av forårets oppgjør, gir en reallønnsvekst for alle våre medlemmer. Vi 

har tatt hensyn til at noen bedrifter har dårligere resultater enn andre og vi fortsatt skal ha en konkurransedyktig 

industri.  

 

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. 

 

Offshorebilaget 

Det er gjort flere endringer som skal bidra til bedre forutsigbarhet for mer fritid i hjemmet etter endt 

arbeidsperiode 

 

• Nye og endrede bestemmelser i § 3.2 for å sikre lengre friperiode mellom oppdrag  

• Bestemmelsene om løpende pluss- og minustimer ved oppstart av arbeidsoppdrag som ble tatt inn i 2020 

som en prøveordning er nå lagt inn som en permanent del av bestemmelsene.  

• Ved arbeid ut over oppholdsperiode så skal dette godtgjøres med overtidstillegg dvs. at unntak som 

begrenset dette er tatt bort.  

• Bestemmelsene om forskjøvet arbeidstid er forbedret slik at det skal kompenseres med overtidstillegg  

• Bestemmelsene og avbrudd og kansellering av oppholdsperioden er forbedret  
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Videreutvikling av Industrioverenskomsten og overenskomstens omfang  

Det er lagt til et nytt bilag som åpner opp for at man lokalt kan avtale at ansatte i produksjonen og i tilknytning til 

produksjonen som i dag har oppgaver eller kompetanse som gjør at de ikke har tilhørt omfangsbestemmelsen, 

nå kan omfattes av Industrioverenskomsten. Det vil innebefatte arbeidsledere, ingeniører, fagspesialister, 

teknikere og andre grupper av ansatte. Ved lokal avtale om utvidelse av hvem som skal omfattes så skal nye 

grupper fortsatt omfattes av individuelle lønnsbetingelser og tilsvarende arbeidstidsordninger som i dag. Men 

det vil være Parat-klubbene på Industrioverenskomsten som vil ha forhandlingsrett.  

 

Teko-delen 

Bestemmelsene om minstelønn er forbedret og det er innført nye bestemmelser om lokale forhandlinger. 

Bestemmelsene om smuss-arbeid er endret i vesentlig grad.  

 

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 varighet  

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

 

 


