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Orientering om tariffoppgjøret 2022 - Miljøbedrifter i Norge NHO/NI 

 

Det orienteres om endringer i overenskomsten som gjelder økonomi og tekst etter 
hovedoppgjøret 2022 mellom Fellesforbundet og Norsk Industri (NHO).  

Generelt tillegg og justeringstillegg 
Det gis et generelt tillegg på 4,- kr pr. time, samt et justeringstillegg på kr 2,- pr. time som gir 
totalt kr 7,- pr. time som betales til alle som arbeider på avtalen, også de som lønnes over 
overenskomstens lønnssatser 

MINSTELØNN: Minstelønnssatsen økes med kr 11.50,- pr time.  
§ 5.2 Ny timelønn er kr 193.75,-  månedslønn er kr 31 581.25.- gjeldene fra 1 april 22. 
 
§ 5.3 Fagbrev. Er styrket med en presisering at gjenvinningsfaget og maskinførerfagbrevet 
skal betales som de øvrige som er ramset opp i bestemmelsen 
 
§ 5.10 Matpenger  
Matpengesatsen ved overtid økes til kr 96,- 
 
§ 3.2 Bedriftansiennitet: Beregning av bedriftansiennitet er styrket, for deltids og midlertidig 
ansatte 
 
§ 3.3 Tjenestefri som ikke går til fradrag i bedriftansiennitet. Styrket ved at den også 
gjelder for foreldrepermisjon der det er rett til foreldrepenger etter folketrygdloven. 
 
§ 6.6 Kompetanseutvikling/opplæring. Denne bestemme er ny og gir en økt mulighet for å 
tilegne seg nødvendig kompetanse for å utføre arbeidet, arbeidsgiver skal betale inntil 7.5 
timer for kompetansehevende tiltak 
 
§ 8 Arbeidstøy og vernutstyr: Tilpasset arbeidstøy (unisex) for kvinner og menn. 

• Rett til vernebriller med styrke er inntatt i samme paragraf   
 
Sikkert arbeid er lagt til protokollen, men: Partene presiserer at ved lovpålagt krav om 
gjennomføring av kurs "Arbeidsvarsling 1", skal ansatte ha dekket kurskostnader, eventuelle 
nødvendige reisekostnader, og ordinær lønn for medgått kurstid. Dekning av reisekostnader 
skjer iht. bedriftens praksis. 
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Etter årets oppgjør legges det frem en revidert overenskomst der tekst er flyttet, og satt 
sammen slik at avtalen skal være lettere å bruke, som et resultat etter utvalgsarbeid fra 
2020. 
 
 
Tilleggene er gjeldene fra 1 april 2022.   
 
 
Ny overenskomst med oppdaterte satser og tekst vil sendes ut så snart den er ferdig 
revidert.  

Når revidert tariffavtalen er klar kan den også lastes ned fra vår hjemmeside, 
https://www.fellesforbundet.no/lonn-og-tariff/tariffavtaler/miljoebedrifter-i-norge-nho/  

 
Det påpekes at: 
Etter oppgjøret er det satt av penger til lokale forhandlinger, og lokale forhandlinger skal 
føres på basis av overenskomsten 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. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Fellesforbundet 
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