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Tariffoppgjøret 2020 AIB-overenskomsten (AMB-overenskomsten) 

 

Ved uravstemningen den 15. oktober 2020 ble anbefalt forslag for AIB-overenskomsten (AMB-

overenskomsten vedtatt). 

 

Økonomi 

Generelt tillegg på kr 0,50 fra 1. april, og et ekstra AIB-tillegg på kr 1,50 fra 1. november. 

 

For VTA-ansatte gis et generelt tillegg på kr 0,50 fra 1. april. 

 

Heving av minstelønn, skiftsatser, smuss-, deltidstillegg og matpenger 

Matpenger  

 Ny sats 1.4.2020 

 Matpengesatsen Kr 90,00  

 

Minstelønn 

 Ny sats 1.11.2020 

 Fagarbeider kr174,67 

 Spesialarbeider kr163,60 

 Hjelpearbeider kr152,57  

 

Skifttillegg 

 Ny sats 1.11.2020 

For 2-

skiftar

beid 

(36,5t 

uke) 

1. skift: inntil lørdag kl.14.00 Intet 

2. skift kr 20,10 

Skift etter kl. 14.00 dager før søn- og helligdag kr 42,96 

Fra 14.00 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften kr 61,58 

For 3-

skiftar

beid 

(35,5t 

uke) 

1. skift: inntil lørdag kl.14.00 Intet 

2. skift kr 20,72 

3. skift kr 30,84 

Skift etter kl. 14.00 dager før søn- og helligdag kr 44,20 

Fra 14.00 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften kr 63,32   

 

Deltid 

 Ny sats 1.11.2020 

 Deltid kr 9,22 
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Særlig smussig arbeid og arbeidstøy 

 Ny sats 1.11.2020 

 Særlig smussig arbeid kr 9,25 

Bilag 1 VTA-bilaget 

 Ny sats 1.11.2020 

 Minste sats kr 22,50 

 

Sykepenger  

Det settes i gang et utvalgsarbeid med tanke på å innføre likebehandling av forskuttering av sykepenger i 

forbindelse med tariffoppgjøret 2022. 

 

Likestilling 

Utvalgsarbeid som skal se på endringer av bestemmelsene i overenskomsten i tråd med  

likestilling- og diskrimineringslovens § 26. 

 

Forenkling i VTA-bilaget 

Forenkling av VTA-bilaget § 7A. Endres til: "Minste sats for lønn er kr 22,50 pr time." 

 

Navneendring 

Overenskomsten skifter navn til AIB-overenskomsten. 

 

Utvalgsarbeid 

Det er enighet om å sette ned utvalg som blant annet skal arbeide med følgende: 

✓ Forenkle, revidere og tilpasse tekst 
✓ Kompetanseheving 

 

Øvrige endringer 

Det ble i perioden 2018-2020 gjennomført et utvalgsarbeid som gjelder lønnsbestemmelser for 

lærekandidater og bestemmelser for garantien. Resultatet av dette arbeidet er inntatt i overenskomsten for 

2020-2022. 

 

Garantert timefortjeneste  

Fra og med 1. april 2020 skal garantitall for de tre gruppene i henhold til AIB-overenskomsten være: 

 

Gruppe 1 – 94% = kr 199,98 

Gruppe 2 – 91% = kr 193,59 

Gruppe 3 – 85% = kr 180,83 

 

Med vennlig hilsen 

Fellesforbundet 

 

 

Terje Samuelsen Cathrine Ulvøy 

(sign.)             (sign.) 

 

 

 

Dette brevet er elektronisk godkjent i Fellesforbundet og har derfor ingen signatur. 
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