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Informasjon om tariffoppgjøret 2022 - Oljeavtalen Virke 

 
Det orienteres om endringer i overenskomsten som gjelder økonomi og tekst etter 
hovedoppgjøret 2022 mellom Fellesforbundet og Norsk Industri (NHO).  
Økonomi  
Det gis et generelt tillegg på kr. 4 fra 1. april 2022.  
§ 2 Minstelønn/garantilønn    

a) Voksne arbeidere over 18 år   ny sats kr. 8384,38 pr. uke 
For tiden svarende til      ny sats kr. 223,58.  pr. time 
(37,5 timers uke) 
       c) Verkstedarbeidere (herunder håndverkere og montører) med minst 4 års 
læretid og arbeidende formenn   ny sats kr. 9071,91 pr. uke 
For tiden svarende til     ny sats kr. 241,92 pr. time 
(37,5 timers uke) 
 
§ 3.6 b) Grunnlag for beregning av skift og turnus 
Grunnlaget for beregning av alle skift – og turnustillegg skal være kr. 283,27 per time. 
 
§ 55 Arbeidstidsordninger på flyplasser 
Satsene for vaktgodtgjøring på hverdag for voksne arbeidere over 18 år, skal være kr. 
157,66. Satsen for lørdag og dager før helligdager og søn- og helligdager skal være kr. 
472,87. 
 
Satsene for vaktgodtgjøring på hverdag for verkstedarbeidere – herunder håndverkere og 
montører, skal være kr. 176,25. Satsen for lørdag og dager før helligdager og søn- og 
helligdager skal være kr. 528,54. 
 
§ 4 Ikke arbeidende vaktmenn tas ut av overenskomsten 
 

Ny § 3.11 Ansiennitetstillegg 
Hvis ikke annet er avtalt lokalt, skal det som minimum gis et ansiennitetstillegg på kr. 1 pr 
time etter 12 mnd., deretter kr 1 pr time etter 24 mnd., og kr 1 pr time etter 36 mnd.  
 
Selskaper som i dag har ansiennitetsstige, har ikke anledning til å fravike satsene i første 
avsnitt til ugunst for arbeidstaker.  
Opptjening av ansiennitet etter denne bestemmelsen starter fra 1.4.22. Arbeidstakere 
som har individuelle tillegg som gir tilsvarende eller bedre kompensasjon, skal ikke omfattes. 
 
§ 4.6 Matpenger  
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Matpengesatsen ved overtid økes til kr 96,- 
 
§ 14 Kompetanseutvikling/opplæring. Denne bestemme er i årets oppgjør fornyet og gir 
ansatte en økt mulighet til opplæring og kompetanseutvikling i bedriften 
 
§ 9 Arbeidstøy. 
§ 9.1 Arbeidstøy - styrking av eksisterende paragraf der Tilpasset arbeidstøy (unisex) for 
kvinner og menn er tatt inn. 
§ 9.2 Rett til vernebriller med styrke er inntatt i egen paragraf   
 
Tilleggene er gjeldene fra 1 april 2022.   
 
Ny overenskomst med oppdaterte satser og tekst vil sendes ut så snart den er ferdig 
revidert.  
 
Avtalen mellom FF og Virke er ikke revidert i mellperioden derfor er det henvisninger 
til gamle paragrafer men dette rettes opp i ny utgave. 
 
Pr dags dato har Felleforbundt ikke medlemmer eller tariffbedrifter, med dette 
oppfordres avdelingene til å verve nye medlemmer og få tariffavtaler i perioden frem til 
2024 slik at vi ikke mister Oljeavtalen med Virke. 
 
Når revidert tariffavtalen er klar kan den også lastes ned fra vår hjemmeside, 
https://www.fellesforbundet.no/lonn-og-tariff/tariffavtaler/oljeavtalen-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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