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Fellesforbundets avdelinger, klubber (via avdelinger) og enkeltstående bedrifter hvor AMB-

overenskomsten gjøres gjeldende 

 

 

 

 

Tariffoppgjøret 2018 AMB-overenskomsten 

 

Ved uravstemningen 27.04.2018 (Riksmeklers svarfrist) ble meklingsforslaget fra det samordnende 

tariffoppgjøret mellom LO og NHO vedtatt. 

 

Ny overenskomst vil bli sendt ut når den er ferdig revidert og trykket. 

 

 

Lønn 

Generelt tillegg til alle på kr 1,00 per time fra 1. april 2018. Særskilt lavlønnstillegg på kr 2,50 per time. I 

tillegg kommer kr 0,30 fra de forbundsvise tilpasningsforhandlingene. Totalt kr 3,80 til alle på AMB-

overenskomsten. 

 

 

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

For 2-skiftsarbeidere som har 36,5 timers arbeidsuke heves timesatsen med kr 3,90. 

For 3-skiftsarbeidere som har 35,5 timers arbeidsuke heves timesatsen med kr 4,01. 

For 3-skiftsarbeidere som har 33,6 timers arbeidsuke heves timesatsen med kr 4,24. 

 

Matpengesatsene endres til kr 86,50. 

 

 

Endringer i AMB-overenskomstens satser 

§ 4.1.2 Minstelønn 

Fagarbeider  kr 164,32 

Spesialarbeider kr 153,90 

Hjelpearbeider  kr 143,53 

 

§ 4.4.1 Minstelønn 

For ansatte i kvalifisering, kan ikke minste timefortjeneste ligge under kr 131,96 og høyeste 

timefortjeneste ikke over 137,96 kroner. 

 

 

Partene er også enige om følgende: 

1) Unntaket i pkt 8.6.4 Lærekandidater annet ledd videreføres. 

2) Pkt 4.3 Garantert fortjeneste videreføres for de som kommer fra TIA og som nå er ansatt med 

VLT. 

3) Pkt 1 og 2 gjelder ut kalenderåret 2018, med mindre partene blir enige om noe annet. 
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4) Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal vurdere begge ordningene. Gruppen skal levere sin 

innstilling innen årsskiftet. 

 

Partene er enige om at de generelle tilleggene ikke gjelder for VTA-bilaget. Partene er enige om å 

gjennomføre regulering av VTA-bilagets lønnsnivå etter 15. mai 2018. 

 

Protokolltilførsel fra Fellesforbundet: Fellesforbundet mener minstelønnssatser i overenskomsten skal 

heves på bakgrunn av lønnsutviklingen, uten at det regnes på kostnadene ved dette, i tråd med tidligere 

praksis.  

 

Partene har gjennomført forbundsvise tilpasningsforhandlinger og er enige om overenskomsten for øvrig 

videreføres uendret for perioden 2018-2020. 

 

 

Garantert timefortjeneste for ansatte i tilrettelagt arbeid (TIA) 

Fra og med 1. april 2018 skal garantitall for de tre gruppene i henhold til AMB-overenskomsten være: 

 

§ 4.3 Garantert fortjeneste 

Gruppe 1 – 94% = kr 188,80 

Gruppe 2 – 91% = kr 182,77 

Gruppe 3 – 85% = kr 170,72 

 

 

Med vennlig hilsen 

Fellesforbundet 

 

 

Bjørn Skogstad Cathrine Ulvøy 

(sign.)             (sign.) 

 

 

 

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