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11 ukers vekterstreik har funnet en 
løsning - streiken avsluttes 
 

Årets forhandlinger på Vekteroverenskomsten ar vært veldig krevende. I starten av 

forhandlingene ble vi møtt av arbeidsgivere som kontant avviste alle krav. Da 

mekling heller ikke førte frem var et brudd mellom partene og streik eneste 

løsning. 

Norsk Arbeidsmandsforbund gikk i streik samtidig med Parat. Etter 6 ukers streik 

inngikk Parat og NHO Service en avtale som avsluttet streiken for Parats del. 

Denne løsningen inneholdt blant annet en åpning for timelønn for alle vektere, noe 

vi ikke kunne godta på vegne av våre medlemmer. 

Avtalen som ble inngått med Parat har gjort muligheten for å oppnå noe bedre 

veldig krevende. 

Vi har i dag funnet en løsning med NHO Service og Handel som gjør at vi velger å 

avblåse streiken og sende resultatet ut til medlemmene for uravstemning. Avtalen 

inneholder samme økonomiske tilbud som Parat. 

Avtalen slår fast at fastlønn er normen i Vekteroveroverenskomsten. Det åpnes for 

en prøveordning for dem mellom 20-50 % stilling på timelønn frem til neste 

tariffoppgjør. Denne ordningen forutsetter frivillighet og skriftlig godkjenning av 

tillitsvalgt i hvert tilfelle. Ved en slik ordning sikrer en kontroll fra tillitsvalgte og 

misbruk av ordningen. Ordningen opphører uten opphold etter 31. mars 2022 

dersom partene ikke er enige om å fortsette. 

Vi har fått endelig fastslått at alle som jobber fast dagtid 37,5 timers uke har rett til 

fri på bevegelige helligdager med lønn.  

Vi har fått fjernet adgangen til å avtale kortere vakter enn tre timer. Det vil uansett 

utløse betalingsplikt for tre timer. 

Ellers inneholder avtalen bestemmelser om at det ikke er adgang til å 

forskjellsbehandle når det gjelde forskuttering av sykepenger. 
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Avtalen inneholder og forbedret tekst vedrørende lærlingers rettigheter og arbeid 

for hele stillinger. 

Økonomisk inneholder avtalen en økning i årslønn på 8775,- for en full stilling. I 

tillegg kommer en økning på natt/helg og skift på kroner 2,-.  

Vi hadde håpet å komme nærmere våre krav med oppgjøret, men dette er så langt 

vi kom i år. 

Medlemmer og tillitsvalgte har gjennom streiken vist en helt enestående kampvilje, 

noe som gjør oss veldig stolte av hele vekterstanden. En har også fått vist 

betydningen av den jobben vekterne legger ned hver eneste dag. Det har fått 

øynene opp for store deler av befolkningen for den viktige jobben dere utfører. 

Oppsummert er resultatet slik: 

• 3,50 i økning i timelønn 

• 1,- økning utover resultatet fra mellomoppgjøret 2021 

• 2 kroner ekstra i natt og helgetillegg 

• Fastslår at fastlønn er normen i Vekteroverenskomsten 

• Presisering av rett til fri på bevegelige helligdager for dem som jobber fast 

dagtid (37,5 timer) 

• Fjerner adgangen til å avtale kortere enn tre timers vakter 

• Økning av matpenger til kroner 90,- 

• Ikke adgang til å forskjellsbehandle ved forskuttering av sykepenger 

• Etablering av fast bransjeforum for utvikling av bransjen gjennom bedre 

partssamarbeid 

Etter en samlet vurdering har vi nå kommet til at medlemmene må få si sin mening 

gjennom uravstemning. 

Vår vurdering er at det ikke er mer å hente gjennom fortsatt streik og vi anbefaler 

derfor at dere stemmer ja til oppgjøret. 


