
PROTOKOLL 

 

År 2021, den 27. mai ble det gjennomført 

forhandlinger mellom Hovedorganisasjonen Virke og 

Junit om lønnsreguleringer for 2. avtaleår for 

Landsavtalen. 

Forhandlingene ble gjennomført digitalt. 

 

 

Til stede: 

Fra Hovedorganisasjonen Virke: Daniel Furió Fundingsrud 

Fra Junit: Jonny Simmenes 

 

 

--ooOoo-- 

 

I FORHANDLINGSGRUNNLAGET 
 
§ 15 Overenskomstens ikrafttredelse, varighet og lønnsreguleringer  
 
«Reguleringsbestemmelser for 2. avtaleår 
 
Før utløpet av 1. avtaleår, skal det opptas forhandlinger mellom Virke og Junit om 
eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. 
 
Partene er enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjon på 
forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår, samt pris- og lønnsutviklingen i 1. avtaleår. 
 
Hvis partene ikke blir enige, kan den organisasjon som har fremsatt krav innen 14 – fjorten – dager 
etter forhandlingenes avslutning, si opp de enkelte tariffavtaler med 14 – fjorten – dagers varsel (dog 
ikke til utløp før 1. april 2021).» 
 
Bilag 1A § 5 
 
«Dersom det i tariffperioden skjer regulering i minstelønnssatser avtalt mellom VIRKE 
og andre arbeidstakerorganisasjoner i avtaler med tilsvarende minstelønnssystem, 
skal minstelønnssatsene i denne avtalen reguleres tilsvarende.» 
 
II ØKONOMI 
 
Det gis et generelt tillegg til alle arbeidstakere på kr 0,50,- pr time. 
 



Landsavtalen Bilag 1A § 4 Minstelønnssatser for butikk-, kontor og lageransatte (jf. § 1.2.1) justeres 
med følgende: 
 
Minstelønnssatsene på trinn 1 til 3 heves med kr 2,- pr time 
Minstelønnssatsene på trinn 4 heves med kr 3,- pr time 
Minstelønnssatsene på trinn 5 heves med kr 5,- pr time 
 
Iht. Bilag 1A § 5 bekrefter Virke at det ikke er gjort regulering i minstelønnssatser utover ovennevnte 
endringer og regulering av minstelønnssats på lønnstrinn 6 med virkning fra 1. februar 2021. 
 
Ny minstelønnsskala fra 1. april 2021 blir som følger: 
 
Unge arbeidstakere under 16 år kr. 18.997,- 
Unge arbeidstakere under 18 år kr. 19.484,- 
Lønnstrinn 1    kr. 26.330,- 
Lønnstrinn 2    kr. 26.468,- 
Lønnstrinn 3 (25 år)   kr. 26.806,- 
Lønnstrinn 4    kr. 27.714,- 
Lønnstrinn 5    kr. 29.298,- 
Lønnstrinn 6    kr. 34.956,- 
 

 

Oslo, 27. mai 2021 

 

 

For Hovedorganisasjonen Virke    For Junit 

 

 

Daniel Furió Fundingsrud    Jonny Simmenes 


