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Meklingsløsningen i NHO-oppgjøret 
Etter 15 timers mekling på overtid ble YS og NHO søndag ettermiddag 

enige om en løsning på årets oppgjør. Dermed er partene enige om 

hvordan innholdet i de 60 avtalene YS har i NHO-området, skal se ut de 

neste to årene. Deltas medlemmer er omfattet av fire av disse avtalene. 

Den økonomiske rammen for oppgjøret er ca. 2,8 prosent. 

 

Forbedringer i AFP-ordning 

En ny modell, og overgangsordninger, skal utredes i løpet av 2018 og avtales endelig i 

mellomoppgjøret i 2019. Ordningen skal oppfylle følgende mål: 

 Den skal være bærekraftig for framtiden. Full opptjening i ordningen vil være på linje 

med dagens nivå. 

 Langt færre vil uforskyldt miste retten til AFP pga. sykdom, nedbemanning o.l. 

 En viktig forskjell fra dagens ordning er at alle årene i en tariffbundet bedrift vil gi 

opptjening. Yngre arbeidstakere vil dermed få større motivasjon for å organisere seg 

og kreve tariffavtale 

 AFP skal beregnes ut fra årene man har hatt i tariffbundet bedrift, og blir dermed en 

opptjeningsordning 

Det er enighet om et eget seniortillegg (slitertillegg) til de som går av tidlig.  

 

Matpenger 

Matpengesatsen er økt med kr 4,00 til kr 86,50. 

 

Lønnstillegg for de enkelte overenskomster fra 1. april 2018 

Den økonomiske rammen for oppgjøret er ca. 2,8 prosent.  



  
 

Følg tariffoppgjøret på delta.no/tariff 
Delta Direkte svarer på dine spørsmål alle hverdager kl. 08-20 

tlf 02125 e-post direkte@delta.no 

 

 

 

Avtale 325 Ambulansefirmaer 
Det gis et generelt tillegg på 1 krone per time, dvs. kr 1.950 per år. 

Tillegget for Paramedic og for legedelegerte oppgaver ble under de forbundsvise 

forhandlingene økt med 500 kroner per år. 

Når det gjelder lønnssatsene vil det bli foretatt en vurdering av lønnsnivået for disse 

virksomhetene etter at oppgjøret for spesialisthelsetjenesten er avsluttet. Dvs. i tråd med hva 

Delta og NHO Service og Handel har gjort i hovedoppgjør tidligere år. Dette gis det informasjon 

om etter at tariffoppgjøret for spesialisthelsetjenesten (sykehusene) foreligger. 

 

Avtale 533 AFIS personell samt brann- og redningstjeneste ved lufthavner, 

Avtale 208 Funksjonæravtalen og Avtale 536 Aleris Ungplan & Boi, 

Rehabiliteringssenteret Nord-Norge 
Det gis et generelt tillegg på 1 krone per time. Det ble også gitt et generelt tillegg på kr 0,30 

per time i de forbundsvise tilpasningsforhandlingene, dvs. totalt kr 1,30 per time. Dette utgjør 

kr 2.535 per år. I tillegg skal det som vanlig forhandles lokalt. 

 

Svarfrist og uravstemning 

YS kommer til å ta stilling til om meklingsforslaget skal aksepteres eller forkastes i et møte 

25. april. Deltas hovedstyre vil vurdere om resultatet fra forhandlingene skal sendes til 

uravstemning blant Delta-medlemmer som er omfattet av oppgjøret. Vi kommer tilbake med 

ytterligere informasjon. 

 

Takk for innsatsen! 

Delta vil takke tillitsvalgte og medlemmer som har vært med på å forberede streik i tilfelle vi 

ikke kom til enighet. Dette er et viktig bidrag i meklingen. Skal vi få gjennomslag for kravene 

våre, må vi også vise at vi er villige til å sette makt bak dem. 

 

 

Se også Riksmeklerens møtebok: https://www.riksmekleren.no/dv-cms/resources/2018-004-

motebok-og-vedlegg-1.pdf 
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