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NHO-oppgjøret i havn: 
Dette betyr resultatet for Deltas medlemmer 
i NHO-områdene 

Forhandlingsresultat gir et generelt tillegg til alle på kr. 0,50 per 

time, fra 1. april 2017. Dette betyr at alle får kr. 975 på årsbasis. 

For noen få overenskomster gis også et lavlønnstillegg i tillegg på kr. 1.50 per time. Ingen av 

overenskomstene Delta er part i har så lav gjennomsnittlig årslønn at de er omfattet av dette 

lavlønnstillegget. 

 - Jeg er fornøyd med at vi kom til enighet i årets mellomoppgjør gjennom forhandlinger og 

dermed unngår mekling, sier 2. nestleder i Delta, Trond Ellefsen. 

 

NHO Service Ambulanseavtalen (Avtale 325) 

Ambulanseavtalen er en normallønnsavtale, hvilket betyr at lønn ikke kan forhandles lokalt. 

Alle lønnstillegg avtale si sentrale forhandlinger. Gjennomsnittslønnen i denne 

overenskomsten ligger på over 90% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Dermed var det 

i årets mellomoppgjør ikke mulig å få gjennomslag for lønnstillegg utover det generelle 

tillegget til alle. 

 

Delta vil komme tilbake med lønnskrav i hovedoppgjøret 2018. Det er tradisjon for at 

ambulansearbeidere som omfattes av Ambulanseavtalen minst får et lønnstillegg på linje 

med resultatet i overenskomsten for helseforetakene i tariffområde Spekter.  

 

Barne- og ungdomsverntjenesten (Avtale 536) 

Ansatte som omfattes av tariffavtaler som tilhører denne overenskomsten har en 

gjennomsnittlig årslønn som ligger over 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, og får 

derfor ikke det sentrale lavlønnstillegget på kr. 1.50 per time 

Overenskomsten har lokal forhandlingshjemmel. Grunnlaget for lokale forhandlinger 

fremkommer i overenskomsten.  
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Funksjonæravtalen 

Denne overenskomsten har ingen andre-års reguleringsklausul. Den inngår derfor ikke i 
årets samordnede mellomoppgjør.  

I virksomheter som omfattes av denne avtalen blir det gjennomført lokale forhandlinger på 
bakgrunn av bedriftens økonomiske situasjon. 
 

Spørsmål? 

Ta kontakt med Delta Direkte tlf. 02125, e-post direkte@delta.no, eller Deltas regionkontorer. 

 

 


