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Orientering om lønnsoppgjøret 2021 - Miljøbedrifter i Norge - NHO/NI 

 

Det orienteres om nye lønnssatser etter mellomoppgjøret 2020 mellom LO – NHO som etter mekling kom 

frem til enighet, forhandlingene gir følgende endringer i avtale Miljøbedrifter i Norge avtale 477. 

Lønn 

 

Det gis et generelt tillegg på 2,25 kr pr time, dvs. 4 387 kroner pr. år, som betales til alle som arbeider på 

avtalen, også de som lønnes over overenskomstens lønnssatser 

 

Det gis ytterligere et lavlønnstillegg kr 1 kr pr time, dvs en økning på 1950 kroner pr år på avtalen. Dette 

skal også betales til alle som arbeider på avtalen, også de som lønnes over overenskomstens 

minstelønnssatser. 
 

Nye minstelønnssatser Del III § 2.2.1 Månedslønn blir som følger: 

Minstelønnssatsen er kr. 29 706,75 pr. måned. ( 182.25.- pr time). 

 

Det påpekes det i meklingsprotokollen opplyses følgende: 

Lokale forhandlinger skal føres på basis av de enkelte overenskomster og slik at tillegg skal gis på 

grunnlag av den enkelte bedrifts økonomiske virkelighet, dvs bedriftens økonomi, produktivitet, 

fremtidsutsikter og konkurranseevne. 

 

Lokale forhandlinger skal føres mellom stedlige parter og skal være reelle, uavhengige av hvilke begreper 

overenskomstene inneholder mht. forhandlinger, drøftinger, vurderinger eller lignende. 

 

Tilleggene er gjeldene fra 1 april 2021.   

 

Det gjørs oppmerksom på at tariffavtalene som ble revidert i 2020 ikke revideres med de nye 

lønnstilleggene. Tariffavtalen og overnevnte opplysninger kan lastes ned fra vår hjemmeside 

https://www.fellesforbundet.no/lonn-og-tariff/tariffavtaler/miljovirksomheter/ , men husk at satsene ikke 

er regulert i selve avtalen. 

 

Med vennlig hilsen 

Fellesforbundet 
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