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Hovedoppgjøret 2022 
 
Norsk Industri forbereder seg til tariffrevisjonen 2022. Selv om oppgjørsformen ennå ikke er 
formelt vedtatt, forventer vi at kommende hovedoppgjør gjennomføres som et forbundsvist 
oppgjør. Dette innebærer at alle våre overenskomster som vi er part i, i sin helhet skal 
gjennom revisjonsforhandlinger.  
 
Frontfagsoppgjøret (Industrioverenskomsten) skal reforhandles i perioden 8. mars til 31. 
mars 2022. 
 
Når frontfagsoppgjøret er avsluttet, vil øvrige overenskomstforhandlinger igangsettes 
suksessivt utover våren 2022.  
 
Norsk Industri har behov for tilbakemeldinger fra våre tariffbundne bedrifter om erfaringer og 
eventuelt forslag til konkrete endringer/innspill eller kommentarer til bestemmelser i 
respektive overenskomster som bedriftene er bundet av.  
 
I denne anledning ber vi dere om å vurdere følgende forhold:  
 

• Er det bestemmelser som dere lokalt erfarer som uklare? Angi hvilke(n). 

• Er det bestemmelser som dere ønsker fjernet eller endret? Angi hvilke(n). 

• Er det forslag til nye tariffbestemmelser dere ønsker innført?   

• Er det andre konkrete kommentarer eller innspill til dagens tariffbestemmelser dere 

ønsker å sende til Norsk Industri?  

Dersom det er usikkerhet om hvilke overenskomster bedriften er bundet av, kan bedriften 
avklare dette gjennom innlogging på NHOs arbeidsgiverportal https://arbinn.nho.no/ 
 
 
Norsk Industri er særskilt opptatt av forslag/innspill eller kommentarer som vil kunne bidra til 
å øke bedriftens produktivitet. Vi ber om at dere har ekstra fokus på dette forholdet.  
 
Forslag med begrunnelser/innspill og kommentarer kan sendes til Norsk Industri på følgende 
epostadresse: tariff@norskindustri.no. I oversendelsen ber vi dere presisere hvilken 
overenskomst som dere har forslag til endringer eller tilføyelser.  
 
Frist for tilbakemelding settes til 31. januar 2022.  
 
Norsk Industri vil sortere og vurdere alle forslag/innspill og kommentarer som blir sendt inn 
sammen med våre forhandlingsutvalg for de aktuelle overenskomstene.  
 
 
Med vennlig hilsen,  
 
 
 
Carla Botten-Verboven         
Direktør organisasjon og juridisk avdeling 
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