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Tariffinformasjon 
 
 
 

Denne informasjonen er sendt til deg som er medlem i Parat og omfattet av 

anleggsoverenskomsten for maskinentreprenører  

Oslo, 03.06.2022 

 

Forhandlingsløsning for anleggsoverenskomsten  
 

Parat og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) kom i dag til enighet om endringene i anleggs-

overenskomsten for perioden 2022-2024.  

 

Hva har vi blitt enige om? 

 

Økonomi  
Generelt tillegg:  

Det er avtalt et generelt tillegg på kr 5,- per time. Dette tillegget gis til de som ligger over satsene i tariffen 

(dvs. ny minstelønn). Tillegget gjelder fra 1. mai.  

 

Økt minstelønn:  

Minstelønnssatsen i § 2.1.b økes med kr 10,50 fra 1. mai. Ny minstelønn er kr 202,50.  

 

Presisering av generelle tillegg 

- Dersom en arbeidstaker har lønn som overstiger eller er lik de nye minstelønnssatsene (etter at de         

       er vedtatt), skal vedkommende arbeidstaker kun ha det generelle tillegget.  

- Det samme gjelder arbeidstakere som har en lønn som er så lite under de nye tariffsatser at 

lønnsøkningen er mindre enn det generelle tillegget. 

- Alle andre ansatte skal følge økningen i tariffens minstelønnssatser og har ikke krav på generelt tillegg 

sammen med økning i minstelønnssatsene. 

 

Det er ingen økning i ansiennitetstillegg eller kompetansetillegg. 

 

Så snart oppgjøret er vedtatt, se punkt under, kan alle klubber starte lokale forhandlinger om tillegg ut over 

det sentrale oppgjøret.  

 

§ 2.2 g) Tillegg for arbeid under dagen:  

Bestemmelsen er endret slik at alt arbeid under dagen skal godtgjøres med kr 20,-. Det betyr en økning fra 

kr 10,- til kr 20,- for eksempelvis rehabilitering og etterarbeid, mens godtgjørelsen for boring, rens etc. blir 

stående uendret.  

 

§ 8.2 a) Godtgjørelse for reise:  

Satsen på kr 3,80 per km blir ikke endret nå, men teksten endres til at det skal brukes statens 

kilometergodtgjørelse. Det betyr at når den statlige satsen øker så vil også satsen for kilometergodtgjørelse i 

tariffavtalen øke. Første økning i statens satser skjer sannsynligvis fra januar 2023. 

 

§ 9 Reiser: Ny setning i 9.1:  

Hvis partene avtaler bruk av privat bil, godtgjøres det med kilometergodtgjørelse etter statens satser. Det 

betyr at det kan avtales bruk av bil hvis det er det som er praktisk å bruke til og fra anleggsarbeid med 

overnatting. Blir man ikke enig så er det fortsatt bruk av kollektiv transport som gjelder.  
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Tekstendringer: 
 

§ 11.1 Arbeidstøy:  

Bestemmelsen endret slik at kvinner skal få arbeidstøy som er tilpasset de.  

 

§ 11.2 Verneutstyr  

Bestemmelsen er endret slik at de som må bruke vernebriller, skal få disse med styrke hvis de har 

dokumentert behov for det.  

 

Ny 11.3 Digital kommunikasjon:  

Blir man pålagt å bruke mobiltelefon/pc for eksempel til dokumentasjon, timelister eller annet, så skal 

kompensasjon avtales.  

 

§ 19 Tjenestepensjon:  

Bestemmelser er endret slik at fra 1.5.2023 er det den faktiske lønnen til den enkelte som skal være 

pensjonsgrunnlaget. Dette er en tilpasning til gjeldende rett på dette området og vil bety økt pensjonssparing 

for de som har lønn og faste godtgjørelser over satsene i tariffavtalen. Denne endringen vil kunne ha stor 

betydning for hva den enkelte får i tjenestepensjon.  

 

Endringen medfører økte kostnader for arbeidsgiver, og det er enighet om at det vil kunne bety noe mindre 

sentral lønnsøkning i 2023.  

 

Frist for godkjennelse av oppgjøret er 21. juni 2022.  

 

For ytterligere informasjon om resultatet vises til protokollen: 

https://www.parat.com/dm_documents/Protokoll_hovedoppgj%C3%B8r_MEF_-

_PARAT_2022.pdf_kuypL.pdf 

 

Øvrige protokoller – «Arbeid innenfor drift og vedlikehold av veier» og «Arbeidstidsordninger»  

Det er også avtalt egne protokoller for de som utfører delvis arbeid innenfor drift og vedlikehold av veier, 

samt en særskilt protokoll om arbeidstidsordninger. Disse protokollene vil bli sendt de tillitsvalgte og lagt ut 

på vår hjemmeside.  

 

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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