TARIFFnytt
Nr: 38/2016/CW
Dato: 14.06.2016
Sendt til: Virkemedlemmer bundet av Fritids- og opplevelsesavtalen Virke/NAF

TARIFFOPPGJØRET VÅREN 2016 – ENIGHET I FORHANDLINGENE
MELLOM VIRKE OG NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND OM FRITIDS- OG
OPPLEVELSESAVTALEN
Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og Virke kom mandag 13.juni til enighet i forhandlingene vedrørende Fritids- og
Opplevelsesavtalen. Fristen for endelig vedtakelse er 8.juli 2016. Lønnstillegg og endringer som partene er blitt
enige om skal ikke effektueres før forhandlingsresultatet er endelig vedtatt. Virke vil komme tilbake med nærmere
informasjon når resultatet kan effektueres.
Dersom forhandlingsresultatet blir vedtatt, vil det bli lagt ut ny overenskomst så snart denne er ferdig redigert.
Nedenfor følger de viktigste endringene.
I

ØKONOMI
Lønnstillegg:
Generelt tillegg: kr 0,Lavlønnstillegg: kr 2,I tillegg økes satsene ytterligere med kr 2,-

II

ENDRINGER I OVERENSKOMSTEN

Leseveiledning:
Endret overenskomsttekst er i kursiv med strykninger gjennomstrøket og ny tekst understreket.

§ 3 Arbeidstid
Punkt 1:
Redigeres slik at bokstav A og B tilføyes for henholdsvis 37,5 timers uke og 35,5 timers uke.

§ 4 Lønn
Punkt 1 bokstav c endres slik:
For arbeid på fredag fra kl.21.00 til kl.24.00 betales et tillegg på kr 11,00 kr 11,50 pr. time, deretter betales et tillegg
på kr 21,00 kr 21,50 til stengetid.

For arbeid på lørdager etter kl.16.00 og for arbeid på søndager som ikke er helligdager, høytidsdager eller
helligdagsaftener betales et tillegg på kr 21,00 kr 21,50 pr. time.

TARIFFnytt
Nytt punkt 3:
Dersom arbeidsgiver pålegger den ansatte å delta på personalmøter som ikke finner sted umiddelbart før eller etter
den oppsatte arbeidstid, godtgjøres dette med minst 2 timer. Det er adgang til å avtale andre ordninger, herunder
avspasering.

De øvrige punktene forskyves tilsvarende.

§ 6 Overtid
Punkt 2:
Matpengesatsen økes til kr. 82,50.

Bilag 1 Avtale om sluttvederlag
Endres i henhold til enighet mellom NHO og LO.

Bilag 4 Godtgjørelse for helligdager og 1. og 17.mai
Endres i henhold til Riksmeklers møtebok sak 2016-001 punkt 9 Øvrige overenskomstkrav, Fellesdelen § 8.1.

III

TIL PROTOKOLLEN

1.

Bilag 2 Avtale om korte velferdspermisjoner

Partene er enige om å ha en gjennomgang av og dialog om bestemmelsene i bilaget i tariffperioden. Arbeidet skal
initieres av Virke og sluttføres innen 1.oktober 2017.

IV

GJENNOMFØRING

Tillegg og endringer gjøres gjeldende med virkning fra 1. mai 2016.
Lønnsforhøyelsene gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som er sluttet i bedriften før vedtakelsesdato 8. juli
2016. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg, m.v. for arbeid utført før
vedtakelsen.

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

