
Endringer i B-del: 
Pkt. 6.4 Pensjonistavlønninger pr. 1 januar – 2022, kr 224,- 
Pkt. 8 Sosiale bestemmelser. Under forhandlingene ble partene enig om å rette opp feil 
henvisning under punkt for Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon. Rett 
henvisning er Punkt. 3.2 
Pkt. 6.2 Minstelønnsgaranti:  
  
Det tilbys økning av minstelønnssatser som følger: 
Stillingsgrupper 0 år 3 år 6 år 
… uten særskilt krav om utdanning 329 000 331 000 384 000 
… med krav om fagbrev 378 000 383 000 414 000 
... med krav om utdanning på bachelornivå 432 000 448 000 470 000 
… med krav om utdanning på bachelornivå og krav om 
videreutdanning 477 000 490 000 513 000 

  
Lønnsregulering pr. 1. april 2022: 

• Medlemmer av Fagforbundet/FO/Norsk manuellterapiforbund gis et sentralt tillegg 
på kr 7.800,-  

• Det settes av kr 9.972,- som økonomisk ramme til ansatte som blir påvirket av nye 
satser i minstelønnstabell. 

• Medlemmer av Fagforbundet/FO/Norsk manuellterapiforbund gis et generelt tillegg 
på kr. 3.200,-. 

• Medlemmer av Fagforbundet/FO/Norsk manuellterapiforbund som innehar ansvar 
for brannberedskap i sin stilling gis et funksjonstillegg (gruppetillegg) på kr 5.000,- 

• Det settes av kr 96.134,- som økonomisk ramme til individuelle tillegg for 
medlemmer av Fagforbundet/FO/Norsk manuellterapiforbund. 

  
Tabell under viser prosentvis fordeling av lønnsoppgjøret: 
  
  Fagforbundet/FO/NMF 
Netto lønnsmasse   11 682 942 
Tilleggslønn   652 423 
Lønnsmasse inkl. tilleggslønn   12 335 365 
Antall årsverk 26,52   
      
Overheng 0,9   
Lønnsglidning 0,0 -819 
Tillegg gitt sentralt 1,3 155 148 
Endring minstelønn 0,1 9 972 
Generelle tillegg 0,5 61 250 
Gruppetillegg 0,2 25 391 
Endring tilleggslønn (utbetaling) 0,1 10 851 
Individuelle tillegg 0,8 96 134 
Sum årslønnsvekst 3,8   



  
  
I tillegg til lønnsreguleringen vist i tabell: 

• klesgodtgjørelse i hht. reglement for kompensasjon for bruk av private klær og privat 
utstyr økes med kr 100,- pr. måned i 11. måneder pr. år (ikke juni). 

• medlemmer som arbeider i turnus gis et tilskudd til arbeidssko på inntil 1200,- pr år. 

  
  
 


