
 

LO 

LO/YS og NHO er kommet til enighet i årets samordnede tariffoppgjør.  

Lønnsregulering 

Med forbehold om vedtakelse i uravstemning, innebærer resultatet følgende lønnsregulering for AMB-

overenskomsten:  

- Generelt tillegg gitt sentralt: 1,00 krone per time. 

- Generelt tillegg gitt i forbundsvis tilpasningsforhandling: 0,30 kroner per time. 

- Lavlønnstillegg: 2,50 kroner per time. 

Samlet blir tillegget 3,80 kroner per time. 

Minstelønnssatser, normallønnssatser og personlige lønninger forhøyes med tilleggene. VTA-bilaget er 

unntatt. Satsene i VTA-bilaget vil bli regulert senere. Se også protokoll fra de forbundsvise 

forhandlingene som det er lenket til lenger ned. 

Akkordtariffer, faste akkorder og prislister, produksjonspremieordninger, bonusordninger og andre 

lønnsordninger med varierende fortjeneste stiger overensstemmende med tilleggene. Inntil enighet om 

regulering av akkorder mv er oppnådd, betales tilleggene per arbeidet time. Det skal også være adgang 

for partene til å avtale at tilleggene skal holdes utenfor akkorder mv og betales per arbeidet time. 

Tilleggene gis med virkning fra 1. april 2018. Lønnsforhøyelsene gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere 

som har sluttet i bedriften før vedtakelsen. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av 

overtidstillegg, skifttillegg mv for arbeid utført før vedtakelsen. 

Andre elementer i oppgjøret 

Mer informasjon om øvrige elementer enn lønnsregulering i det samordnede tariffoppgjøret finnes her. 

Samme sted ligger lenke videre til Riksmeklerens møtebok. 

Matpengesatsen økes til 86,50 kroner. 

I de forbundsvise forhandlingene med Fellesforbundet ble partene enige om at unntaket for 

lærekandidater i pkt 8.6.4 som gjaldt for 2016-2018 videreføres. Det ble videre enighet om at garantien 

i pkt 4.3 videreføres for de som kommer fra TIA og som nå er ansatt på VLT. Begge deler videreføres ut 

2018, med mindre partene blir enige om noe annet. Det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal 

vurdere både lærekandidatordningen og garantien. 
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https://www.nho.no/Lonn-og-tariff/Lonnsoppgjoret/partene-enige---storstreik-avverget/


 

Tema  2 

Protokoll fra de forbundsvise tilpasningsforhandlingene ligger vedlagt. 

Merk at resultatet skal undergis uravstemning med svarfrist 27. april 2018. Ingen tillegg 

skal utbetales før resultatet av uravstemningen er klart! Dere vil få nærmere 

informasjon. 

For spørsmål kontakt vår arbeidslivsavdeling på advokat@nhosh.no eller 47 68 73 84.  
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