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Til  Fra 

Forbundsstyret Forbundsledelsen 
 

 

Regulering av satser 2022 

Forbundsstyret skal i henhold til vedtektene fastsette satsen for minstekontingent og regulere 

retningsgivende sats for konfliktstønad. 

Representantskapet har ved regulering av satser besluttet at satser hvert år skal reguleres med 

samme prosentvise endring som det har vært i medlemmenes lønnsutvikling for siste kalenderår. 

Som målegrunnlag brukes utviklingen for "Industriarbeidere i NHO" publisert i TBUs foreløpige 

hovedrapport.  

I tillegg til retningsgivende sats for konfliktstønad og satsen for minstekontingent reguleres møte 

godtgjørelse for varamedlemmer til forbundsstyret, og satsene for tapt arbeidsfortjeneste etter 

samme prinsipp. 

Publisert TBUs foreløpige hovedrapport viser en årslønnsvekst i 2021 for industriarbeidere på 

2,8%. 

For beregningen legges til grunn den uavrundede satsen fra 2021, og nye satser avrundes til 

nærmeste hele krone. 

Regulering av stønadssats per uke ved konflikt jf. Vedtektenes kap. 1 pkt. 5.3.2.2-1, 

gjelder fra 1. april 2022: 

Uavrundet sats  Regulering Regulert med kr Ny sats Avrundet til kr 

3 911,88  2,8% 109,53 4 021,41 4 021,00 
 

Regulering av møtegodtgjørelsen per møte for varamedlemmer i forbundsstyret, 

gjelder fra 1. april 2022: 

Uavrundet sats Regulering Regulert med kr Ny sats Avrundet til kr 

1601,23 2,8 % 34,83 1 646,06 1 646,00 

 

Regulering av satsene for tapt arbeidsfortjeneste per time med og uten feriepenger, 

gjelder fra 1. april 2022: 

Uavrundet sats Regulering Regulert med kr Ny sats Avrundet til kr 

271,34 2,8 % 7,60 278,94 279,00 

303,90 2,8 % 8,51 312,41 312,00 
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Regulering av minstekontingent per måned jf. Vedtektenes kap. 2 pkt. 2.4.2-2, 

gjelder fra 1. januar 2023: 

Uavrundet sats Regulering Regulert med kr Ny sats Avrundet til kr 

197,78 2,8 % 5,54 203,32 203,00 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Fra 1. april 2022 reguleres følgende satser til: 

• Retningsgivende sats for konfliktstønad kr 4 021,- per uke 

• Møtegodtgjørelse for varamedlemmer til forbundsstyret kr 1 646,- 

• Sats for tapt arbeidsfortjeneste uten feriepenger kr 279,- per time og satsen for tapt 

arbeidsfortjeneste inkl. feriepenger kr 312,- per time 

 

Fra 1. januar 2023 reguleres følgende sats til: 

• Sats for minstekontingent kr 203,-. 

 
 


