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Mellomoppgjøret 2021 - Industrioverenskomsten 

Under henvisning til Riksmeklerens forslag vedr. mellomoppgjøret 2021 mellom LO og NHO av 11. april 

2021, er Norsk Industri og Fellesforbundet enige i protokoller av 6. mai 2021 om reguleringene i Industri-

overenskomsten nedenfor. 

Under henvisning til protokoll av 13. og 14. april 2021, og protokoll av 15. april 2021 vedr. tillegg til 

protokoll av 14. april. vedr. mellomoppgjøret 2021 mellom LO og Virke, er Virke og Fellesforbundet 

enige i protokoller av 6. mai 2021 om reguleringene i Industrioverenskomsten (Virke) nedenfor. 

 

 

VO-delen 

Timefortjeneste 

Fra og med 1. april 2021 heves alle timefortjenester med kr 2,25 pr. time. For 2-skiftarbeidere som 

arbeider 36,5 timer pr. uke heves timefortjenesten med kr 2,31 pr. time. For 3-skiftarbeidere som arbeider 

35,5 timer pr. uke heves timefortjenesten med kr 2,38 pr. time og for 3-skiftarbeidere med 33,6 timer pr. 

uke heves timefortjenesten med kr 2,51 pr. time. 

Minstelønnssatsene i 3.1.2 Satsene for minste timefortjeneste heves fra 1. april 2021 med kr 2,25 slik: 

3.1.2.1 Fagarbeider: kr 189,39 

 Etter 1 års arbeid som fagarbeider: kr 191,10 

3.1.2.2 Spesialarbeider: kr 180,87 

 Etter 1 års arbeid som spesialarbeider: kr 182,68 

3.1.2.3 Hjelpearbeider: kr 172,44 

 Etter 1 års arbeid som hjelpearbeider: kr 174,14 

Bilag 1 ”Tariffavtale for arbeid offshore” punkt 11.2 Offshoretillegg 

Offshoretillegget økes med 2,9 % til kr 84,70 

 

 

TD-delen 

Timefortjeneste 

Fra og med 1. april 2021 heves alle timefortjenester med kr 2,25 pr. time. For 2-skiftarbeidere som 

arbeider 36,5 timer pr. uke heves timefortjenesten med kr 2,31 pr. time. For 3-skiftarbeidere som arbeider 

35,5 timer pr. uke heves timefortjenesten med kr 2,38 pr. time og for 3-skiftarbeidere med 33,6 timer pr. 

uke heves timefortjenesten med kr 2,51 pr. time. 

Minstelønnssatsene i 3.1.1 Minste timefortjeneste heves fra 1. april 2021 med kr 2,25 slik: 

Nyansatte: kr 180,87 

Etter 1 års ansettelse: kr 182,68 

Fagarbeider: kr 189,39 

Etter 1 års arbeid som fagarbeider: kr 191,10 
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Tekodelen 

Generelt tillegg 

Det gis et generelt tillegg på kr 3,25 pr. time fra 1. april 2021 for alle arbeidstakere som går under 

Tekodelen basert på 37,5 timers uke. 

Normallønn 

Normallønnssatsene i § 2.2 Normallønn heves fra 1. april 2021 med kr 3,25 slik: 

Arbeidere over 18 år 

Gruppe I 

Nybegynnere: kr 152,74 pr. time 

Etter 4 måneders arbeid: kr 158,91 pr. time 

Etter 1 års arbeid: kr 160,11 pr. time 

Unge arbeidere under 18 år: kr 126,66 pr. time 

- etter 4 mnd. arbeid: kr 131,63 pr. time 

Satsøkningene gis bare til arbeidstakere som etter å ha mottatt det generelle tillegget og eventuelt 

garantitillegg ligger under de nye satsene. I så fall løftes arbeidstakerens lønn opp til riktig lønnssats. 

Arbeidstakere på skiftordninger 

For ansatte med arbeidstid 36,5, 35,5 og 33,6 timers uke omregnes det generelle tillegg og eventuelle 

garantitillegg etter reglene i Tekodelen § 3.3. Dette gjelder bedrifter som har gått inn på overenskomstens 

"nye skiftordning" pr. 1.4.94. 

Garantitillegg 

I henhold til Tekodelens bilag 2 skal bedriftene i samarbeid med de tillitsvalgte beregne gjennomsnitts-

lønnen for hele 2020 delt på arbeidede timer for alle voksne (over 18 år) arbeidstakere som går inn under 

Tekodelen i Industrioverenskomsten (lønnsgruppe 1 og lønnsgruppe 2). 

Dette innebærer at alle arbeidstakere som er organisasjonsmulige i Fellesforbundet, som arbeidende 

formenn, mekanikere, elektrikere og liknende skal med i beregningen. 

Ved beregningen skal medtas alle ansvars- og kvalifikasjonstillegg, samt akkorder og bonuser som er 

opptjent i 2020. 

Dersom beregningen viser: 

• en gjennomsnittslønn under kr 190,36 pr. time, skal det gis et garantitillegg på kr 3,19 pr. time med 

virkning fra 1.4.2021 

• en gjennomsnittslønn mellom kr 190,36 pr. time og kr 196,30 pr. time, skal det gis et garantitillegg på 

kr 2,66 pr. time fra 1.4.2021 

• en gjennomsnittslønn mellom kr 196,31 og kr 200,12 pr. time, skal det gis et garantitillegg på kr 2,13 

pr. time fra 1.4.2021 

• en gjennomsnittslønn mellom kr 200,13 og kr 202,25 pr. time, skal garantitillegget fra 1.4.2021 utgjøre 

kr 202,26 fratrukket gjennomsnittslønnen 

• en gjennomsnittslønn på kr 202,26 eller høyere skal det ikke utbetales noe garantitillegg i tillegg til det 

generelle tillegget 

Bedr. gj.snittlønn 

pr. time i 2020 

kr 190,35 

eller lavere 

kr 190,36 til 

kr 196,30 

kr 196,31 til 

kr 200,12 

kr 200,13 til 

kr 202,25 

kr 202,26 

eller høyere 

Garantitillegget pr. 

time pr. 1.4.2021 kr 3,19 kr 2,66 kr 2,13 

kr 202,26 

 bedr. gj.sn. = 

bedr. garantitillegg kr 0,00 

Eventuelle garantitillegg kommer i tillegg til det generelle tillegg 
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Når partene er kommet frem til hvor stort garantitillegget skal være, skal det eventuelt forhandles om 

skjevdeling av tillegget innenfor bedriften. Tillegget skal gis generelt hvis partene ikke blir enige om en 

annen fordeling. 

For Tekodelen reguleres lærlingenes lønn i henhold til prosentskala. 

 

-------------------- 

 

Lønnsforhøyelsen gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som er sluttet i bedriften før 6. mai 2021. Det 

foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg mv for arbeid utført før 

vedtakelsen. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Fellesforbundet 

 

 

Terje Samuelsen Tor Schwenke 

(sign.)             (sign.) 
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