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TARIFFOPPGJØRET 2016 – ENIGHET I FORHANDLINGENE MELLOM VIRKE
OG NORGES FARMACEUTISKE FORENING
Fredag 20. mai 2016 kom Hovedorganisasjonen Virke og Norges Farmaceutiske Forening (NFF) til enighet i
forhandlingene ved vårens tariffrevisjon vedrørende Overenskomst Virke og Norges Farmaceutiske Forening.
Resultatet er endelig vedtatt og kan effektueres. Ny tariffavtale vil bli lagt ut så snart den er ferdig redigert.
Nedenfor følger oversikt over de viktigste endringene.
Partene er enige om å legge følgende til grunn for oppgjøret:
I Økonomi
Det gis ingen generelle tillegg.
II Endringer i overenskomsten
§4

Arbeidstid

4.5.2 Lørdag
Første ledd endres til:
Fra kl. 0000 til kl. 0800 regnes hver arbeidet time som 1 ½ time.
Andre og tredje ledd erstattes med nytt andre ledd:
På lørdager fra kl. 1300 til 1500 regnes hver arbeidet time som 1 ½ time og fra kl. 1500 til kl. 24 som 2 timer.
4.5.4 Overskriften endres til Arbeidstid på høytidsaftener
Ny § 4.6.4 Søndagsarbeid før jul
I henhold til lov om helligdager og helligdagsfred har apotek anledning til å holde åpent de siste tre søndager før
jul.
Den enkelte farmasøyt kan pålegges arbeid i apotekets åpningstid maksimalt to slike søndager. Søndagsarbeidet
før jul skal fordeles med rimelighet mellom farmasøytene i apoteket, likevel slik at en forsvarlig bemanning sikres.
Søndagsarbeid skal som hovedregel inn i arbeidsplanen og varsles i tråd med gjeldende varslingsfrist jf.
overenskomstens § 4.3 annet avsnitt.
§6
Lønn
6.1.5 endres til:
Vikarer avlønnes minst med tarifflønn. Feriegodtgjørelse kommer i tillegg.
6.1.7 Utbetaling av lønninger
Andre setning endres til:
Lønn for desember utbetales den 12.12., med mindre annet avtales lokalt.
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Kommentar: Dette innebærer at partene lokalt kan bli enige om at også desemberlønnen utbetales til ordinær
lønningsdato. Dette kan være praktisk f eks der halvt skattetrekk foretas i november i stedet for desember.
6.3 Lokale forhandlinger
Bokstav e) endres til:
Som underlag til forhandlingene skal de hovedtillitsvalgte på forespørsel innen 4 uker før avtalt dato for de lokale
forhandlingene få utlevert en oversikt over lønnsopplysninger for de ansatte som er organisert i foreningen.
Oversikten bør inneholde navn, fødselsdato, stilling, ansettelsesdato i apotek og lønn pr. 31. mars. Se for øvrig
Hovedavtalens § 10-3 om tillitsvalgtes innsynsrett i bedriftens regnskaper.
§ 18
Medlemskap – pensjonsordningen for apotekvirksomhet
Omfangsbestemmelsen i Lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet er blitt endret, og første ledd endres i tråd
med dette:
Pensjonsordningen omfatter arbeidstakere som faller inn under § 1 i Lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet
mv.
III Utvalgsarbeid i perioden
Virke og NFF er tilhengere av det organiserte arbeidslivet, der både arbeidsgivere og arbeidstakere ivaretar sine
interesser gjennom sine organisasjoner. Apotekbransjen kan oppleve store endringer fremover, og dette vil ventelig
påvirke forretningsmodell og de ansattes arbeidsforhold. Med bakgrunn i den markedsmessige utvikling innenfor
apotek og reseptekspedering på nett nedsettes det derfor et partssammensatt utvalg som skal foreta en
gjennomgang av tariffavtalen.
Utvalget skal drøfte overenskomstens lønnssystem og spesielt vurdere overenskomstens lønns- og
arbeidstidsbestemmelser.
Utvalget skal blant annet vurdere forslag til forbedringer i dagens avtale når det gjelder:
 Arbeidstid, arbeidsplaner og gjennomsnittsberegning
 Lønn, ulempe- og funksjonstillegg
 Vaktapotek og nettapotek
 Muligheter og behov for modernisering og utvikling av overenskomsten
Arbeidet skal igangsettes høsten 2016 og sluttføres innen 31.12.2017
Apotekenes opplysnings- og utviklingsfond
Virke viser til krav fra NFF om å reforhandle OU-fondsavtalen. Virke har sekretariatsfunksjonen for OU-fondet og vil
innkalle Parat og NFF til forhandlinger om avtalen.
Gjennomføring av tillegg gitt i lokale forhandlinger
Lønnsreguleringene gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som er sluttet i bedriften før tidspunkt for signering av
protokollen. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg og andre tillegg mv. for arbeid utført før
signering.
Lønnsoppgjøret skal senest utbetales på lønn for september 2016 med mindre partene blir enige om noe annet.
De lokale parter finner hensiktsmessige former for tillitsvalgtes innsyn i lønnsjusteringen for den enkelte
organiserte.

TARIFFnytt
Pensjon
Det vises til de utredninger som foregår vedrørende pensjonsordninger i offentlig og privat sektor. Virke og NFF er
enige om at en skal følge dette arbeidet og ha dialog om ulike pensjonsspørsmål i tariffperioden.

For spørsmål, kontakt Virke på telefon 22 54 17 00 og tast 1 for rådgivning. Velg deretter 1 for arbeidsrett eller
send en e-post til arbeidsrett@virke.no

Vennlig hilsen
Hovedorganisasjonen Virke

Inger Lise Blyverket /s/
Direktør forhandlinger og arbeidslivspolitikk

