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Industrioverenskomsten VO-delen § 4.3 - garantert fortjeneste pr. 1. april og 1. oktober 2020
Vi viser til ovennevnte bestemmelse i overenskomsten.
Covid19 situasjonen medførte at Fellesforbundet og Norsk Industri den 13. mars 2020 ble enige om å utsette
frontfagoppgjøret til august 2020. Derfor ble det heller ikke, som normalt, sendt ut "reguleringsbrev" våren 2020
vedrørende aprilreguleringen. Konsekvensen er at det i år kun vil sendes ut ett reguleringsbrev (dette brevet), som
gjelder både for regulering pr. 1. april og for regulering pr. 1. oktober.
Regulering pr. 1. april 2020:
På grunnlag av lønnsstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå for året 2019 har NHO beregnet følgende gjennomsnittlige
timefortjeneste for voksne arbeidere i 2019 (uten arbeidende formenn): kr 226.34.
Tallet som er beregnet for året 2019 bygger på SSBs datainnsamling i A-ordningen. Alle lønnsdata som bedriftene
har innrapportert i rubrikker/kategorier for "avtalt lønn", inngår i beregningsgrunnlaget.
Regulering etter bestemmelsen skal foretas slik at den gjennomsnittlige timefortjenesten for gruppene i bedriften,
pr. 1. april 2020, er minst følgende gjennomsnitt:
 Fagarbeidere:
kr 196,92 (87 %av kr 226,34)
 Spesialarbeidere: kr 185,60 (82 % av kr 226,34)
 Hjelpearbeidere kr 167,49 (74 % av kr 226,34)
Det er viktig å være klar på at det generelle tillegget på kr 0,50 legges til gjennomsnittlige timefortjeneste i
bedriftene fra 1. april.
Regulering pr. 1. oktober 2020:
På grunnlag av utviklingen i SSBs lønnsinndeks for industrien første og andre kvartal har NHO beregnet følgende
gjennomsnittlige timefortjeneste for voksne arbeidere pr. 1. oktober 2020 (uten arbeidende formenn): kr 227,37.
Regulering etter bestemmelsen skal foretas slik at den gjennomsnittlige timefortjenesten for gruppene i bedriften,
pr. 1. oktober 2020, er minst følgende gjennomsnitt:
 Fagarbeidere:
kr 197,81 (87 % av kr 227,37)
 Spesialarbeidere: kr 186,44 (82 % av kr 227,37)
 Hjelpearbeidere kr 168,26 (74 % av kr 227,37)
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