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Tariffoppgjøret 2022 - Wallboardoverenskomsten 

 

Ved uravstemningen den 22. juni 2022 ble forhandlingsresultatet fra tariffoppgjøret mellom 

Norsk Industri og Fellesforbundet på Wallboardoverenskomsten vedtatt. Ny overenskomst vil bli 

sendt ut når denne er ferdig redigert og trykket. 

 

 

Lønn 

Det gis med virkning fra 1. mai 2022 et generelt tillegg på kr. 4,00 per time til alle som arbeider 

på overenskomsten. 

I tillegg gis det for wallboard, også med virkning fra 1. mai, et bransjetillegg på kr. 1,00 per time, 

slik at samlet tillegg per time er kr. 5,00 til alle. 

 

Det er i dette oppgjøret også enighet mellom partene om at kr. 0,40 per time i tillegg er overført til 

pott for de lokale lønnsforhandlingene. 
 

 

Heving av minstelønnsbestemmelser og skifttillegg 

 

Overenskomstens minstelønnssatser, skiftsatser og satser for tariffestede tillegg er ved dette 

oppgjøret hevet med 3,17% sammenlignet med satsene fra 2021. Dette gir følgende nye satser i 

overenskomsten: 

- Overenskomsten § 2-1. Ny minstelønnssats begynnerlønn på kr 181,30 per time. Ny 

minstesats etter 1 år blir kr 193,82 per time. Ny minstesats for unge arbeidere (under 18 år) er 

kr. 142,13 per time. 

 

- Overenskomsten § 3-2.7. Ny minstesats for 2-skift på kr 18,35 per time, og for 3-skift kr 24,81 

per time. For arbeid i helgene er det særskilte nattillegget (natt til søn- og helligdag) nå kr. 

13,39 per time, mens helgetillegget fra lørdag 12:00 til søndag 22:00 er kr. 82,12 per time. 

 

- Overenskomsten § 2-3. Ny sats for maskin-, ansvars- og trucktillegg er nå kr. 6,38 per time. 

Ny sats for verktøygodtgjørelse er kr. 2,17 per time. 

 

 

Andre økonomiske reguleringer 

- Matpengesatsen ved overtid er økt til kr. 96,00. 
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Øvrige nye bestemmelser 

Lokale lønnsforhandlinger 

Overenskomstens bestemmelser vedrørende lokale lønnsforhandlinger er forbedret. 

 

Bonussystemer 

Det er inntatt en ny § 4-3 i overenskomsten om at dersom bedriften har et bonussystem, så skal 

målekriterier som skadefrekvens og sykefravær unngås. 

 

Tjenestepensjon 

Det er tatt inn en ny § 4-4 – Tjenestepensjon – om at de lokale parter en gang i tariffperioden 

skal drøfte de etablerte ordninger om tjenestepensjon i bedriften. Fra drøftingene skal det settes 

opp protokoll. Bilaget om det samme strykes. 

 

Arbeidstøy og vernebriller med styrke 

I overenskomstens § 5-1 – Arbeidstøy og verneutstyr - vil det inntas bedre bestemmelser om 

tilpasset arbeidstøy for både kvinner og menn. 

Det er og inntatt bestemmelser om at bedriften skal holde vernebriller med styrke der det er 

behov for dette, og hvor nærmere retningslinjer fastsettes i den enkelte bedrift. 

 

Likestilling og ikke-diskriminering 

Det er i overenskomstens § 2-6 (Likelønn) og § 6-4 (Likestilling og ikke-diskriminering) 

gjennomslag for konkrete bestemmelser i overenskomsten om likestilling og ikke-diskriminering. 

 

Kompetanse 

Overenskomstens kapittel 9 revideres, og gir en styrking av bestemmelsene for økt kompetanse 

innenfor wallboard. Fri med lønn en dag for å ta fag-, etter- og videreutdanning tas inn. 

 

 

Utvalgsarbeid 

Det er i disse tarifforhandlingene enighet mellom Norsk Industri og Fellesforbundet om at det i 

kommende tariffperiode skal gjennomføres et utvalgsarbeid, hvor en skal se på muligheten for å 

slå sammen Wallboardoverenskomsten med en annen passende overenskomst. 
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