






6.1. SYKEPENGER 
skal lyde: 

Det henvises til bestemmelsene i Lov om folketrygd kap. 8. 

Under sykdom som dokumenteres med sykemelding, har fast ansatte arbeidstakere rett til full lønn i 

minst 3 måneder i kalenderåret, med fradrag av ytelser etter Lov om folketrygd. 

§ 12 LØNNSFASTSETTELSE

12.5 Årlig lønnsvurdering 
Forhandlingsmøte før den årlige lønnsvurdering 

Nest siste avsnitt endres til: 

Når bedriften har foretatt den årlige lønnsvurdering, skal de tillitsvalgte orienteres om det 

gjennomsnittlige resultat for de samme arbeidstakere innen rimelig tid. 

Ny setning (i kursiv) i § 12.5 under «Generelt om lønnsvurderingen» første avsnitt: 

Retningsgivende for lønnsfastsettelsen er bl.a. prinsippet om lik lønn for arbeid av lik verdi. 

Dette betyr bl.a. at stillingsbenevnelser og avlønning er i samsvar med arbeidsoppgavene. 

Partene er videre enige om at arbeidstakere uansett kjønn skal vurderes likt under ellers like 

vilkår. 

§ 13 ANSIENNITETS- OG ALDERSOPPRYKK MV. 

De to første setningene skal lyde: 

Videre ansiennitetsopprykk på lønnsskalaen på grunnlag av praksis i bedriften, skjer per 1. 

januar og 1. juli og det velges den av disse datoene som ligger nærmest. Partene lokalt kan 

på virksomhetsnivå likevel avtale skriftlig at opprykk skal skje per 1. i måneden etter 

ansettelsesdato. 

§ 18 LIKESTILLING OG IKKE-DISKRIMINERING

18.1. Partene skal gjennom samarbeid, informasjon og drøftelse fremme likestilling og 

hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel og 

adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell 

orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, eller en kombinasjon av grunnlagene. 

Partene skal videre søke å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert 

vold. 

18.2. Partene er enige i at det er en ressurs for arbeidslivet at arbeidstakere, uansett kjønn, 

gis arbeidsforhold og utviklingsmuligheter som bidrar til en jevnere kjønnsfordeling 

på alle nivåer i bedriften. Partene er enig i at det er viktig å videreføre arbeidet med 

dette sentralt og lokalt. 

18.3. Bedriftene skal i sin personalpolitikk ivareta likestillingsperspektivet ved ansettelser, 

lønnsplassering, forfremmelser og kompetansegivende etter- og videreutdanning. 

18.4. Arbeidsgiver har ansvar for bedriftens lovpålagte likestillingsarbeid, men begge 

parter har ansvar for å ta initiativ i likestillingsspørsmål. I tariffperioden bør de lokale 



parter drøfte forhold knyttet til likestilling og ikke-diskriminering med henblikk på å 

inngå en lokal likestillingsavtale. Der det ikke inngås lokal avtale, skal 

likestillingsarbeidet gå inn i det etablerte systemet for samarbeid, informasjon og 

drøftelser i bedriftene. 

Det vises også til Hovedavtalens Tilleggsavtale V - Rammeavtale om å fremme likestilling og 

hindre diskriminering i arbeidslivet, Aktivitetsprogrammet og likestillings- og 

diskrimineringslaven. 

§ 19 OVERENSKOMSTENS IKRAFTTREDELSE, VARIGHET OG LØNNSREGULERINGER 

19.1 endres til: 

Denne overenskomst med bilag trer i kraft fra 1. april 2022 og gjelder til 31. mars 2024. De 

nye minstelønnssatser gjelder fra 1. april 2022. Overenskomsten fornyes automatisk for 1 år 

om gangen hvis skriftlig oppsigelse fra en av partene ikke er fremkommet innen 2 måneder 

før utløpstid. 

19.2 Ny minstelønnsskala fra 1. april 2022 blir som følger: 

Unge arbeidstakere under 16 år kr 19.241 

Unge arbeidstakere under 18 år kr 19.728 

Lønnstrinn 1 kr 26.574 

Lønnstrinn 2 kr 26.712 

Lønnstrinn 3 (25 år) kr 27.050 

Lønnstrinn 4 kr 27.958 

Lønnstrinn 5 kr 30.355 

Lønnstrinn 6 kr 36.013 

Bilag 2A - Lønnsbestemmelser for faglærte, redigeres i samsvar med dette. 

§ 19.2 og Bilag 3 Lønnsbestemmelser for lagerarbeidere, hjelpearbeidere, sjåfører mv.
Lønnssatsene justeres i tråd med Grossistoverenskomsten mellom Virke og Fellesforbundet.

19.3 Tillegg for kvelds-, natt- og helgearbeid 

Punkt 4) utgår. 

Punkt 5) blir nytt punkt 4). 

19.4 Reguleringsbestemmelser for 2. avtaleår, endres til: 

Før utløpet av 1. avtaleår skal det opptas forhandlinger mellom Virke og LO eller det organ LO 

bemyndiger om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. Partene er enige om at forhandlingene 

skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. 

avtaleår, samt pris- og lønnsutviklingen i 1. avtaleår. 

Endringene i tariffavtalene for 2. avtaleår tas stilling til i LOs representantskap eller det organ LO 

bemyndiger og Virke. Hvis partene ikke blir enige, kan den organisasjon som har fremsatt krav innen 

14 -fjorten - dager etter forhandlingenes avslutning, si opp de enkelte tariffavtaler med 14 - fjorten 

-dagers varsel (dog ikke til utløp før 1. april 2023).






















