TARIFFnytt
Nr: 59/2016/GWA
Dato: 01.11.2016
Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av TV-dramaoverenskomsten og TVunderholdningsoverenskomsten

TARIFFOPPGJØRET 2016 - ENIGHET I MEKLING MELLOM VIRKE OG NORSK
FILMFORBUND
Lørdag 29. oktober 2016 kom Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Filmforbund til enighet under mekling ved tariffrevisjonen
vedrørende TV-underholdning og TV-drama. Enigheten berører ikke Spillefilmavtalen. Det er fremdeles ikke avklart hva som
skjer med denne.
Resultatene fremgår av riksmeklers møtebok i sak 2016-103 (TV-underholdning) og 2016-104 (TV-drama)
Nedenfor følger oversikt over de viktigste endringene.
For begge overenskomster – Avtale om rettigheter
Det er enighet om at en sletter eksisterende tekst i overenskomstene som berører opphavsrett. Opphavsrett er nå regulert i
"Avtale om rettigheter mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Filmforbund/F©R". Avtalen løper til 29. oktober 2021 og
regulerer ulike forhold knyttet til produsentens erverv av opphavsrettigheter fra medlemmer av Norsk Filmforbund. Avtalen
medfører ingen betalingsforpliktelser for arbeidsgiver.
For TV-underholdningsoverenskomsten
Lønnssystem
Det er innført et nytt lønnssystem. Lønnssystemet er et minstelønnssystem hvor det beskrives en minste garanterte lønn for
de ansatte. Det er inntatt lønnssatser for ulike grupper basert på ansiennitet. Det er inntatt en merknad i overenskomsten
om at medarbeiderne ikke skal gå ned i lønn som følge av innføringen av minstesatsene. Det er videre beskrevet systemer for
forhandlinger mellom de stedlige parter. Virke vil komme tilbake med nærmere informasjon om lønnssystemet.
Natt
Perioden for tillegg for nattarbeid er flyttet fra 24-07 til 23-06
Reisebestemmelser
Det er gjort endringer i reisebestemmelsene ved at reisetid nå kompenseres med 75% av lønn mot tidligere 50% av lønn. Det
er også gjort endringer på helligdagssats, reise på natt, og timetallet for sammenhengende reise og arbeidstid.
Tillegg til Hovedavtalen
Det er i tillegget til Hovedavtalen tatt inn bestemmelser om crewmøter, og arbeidsgivers plikt til å legge til rette for valg av
hovedtillitsvalgt.
Utvalg
Partene skal sette ned et utvalg for å utarbeide mal til stillingsbeskrivelser.
For TV-dramaoverenskomsten
Overtid
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Det er enighet om endring i overtidsbestemmelsene slik at adgangen til antall overtidstimer per uke og per fire
sammenhengende uker er økt.
Reisebestemmelser
Det er gjort endringer i reisebestemmelsene ved at reisetid nå kompenseres med 75% av lønn mot tidligere 50% av lønn. Det
er også gjort endringer på helligdagssatsen.

Norsk Filmforbund vil nå sende meklingsresultatet ut på uravstemming, svarfrist er 7. november 2016.
Dersom resultatet blir vedtatt vil det bli lagt ut ny tariffavtale så snart denne er ferdig redigert

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