TARIFFnytt
Nr:
Dato:

31/2016/KH
23.05.2016

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av Begravelsesbyråavtalen mellom Virke og Parat

TARIFFOPPGJØRET 2016 – ENIGHET I FORHANDLINGENE MELLOM VIRKE
OG PARAT VEDRØRENDE BEGRAVELSESBYRÅAVTALEN
Resultatet er endelig vedtatt og kan derfor effektueres umiddelbart. De nye lønningene gjelder fra 1. april 2016.
Lønnsreguleringene gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som er sluttet i bedriften før vedtakelsesdato. Det
foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg og andre tillegg mv. for arbeid utført før vedtakelsen. Ny
tariffavtale vil bli lagt ut så snart den er ferdig redigert.
Nedenfor følger oversikt over de viktigste endringene.
I LØNNSTILLEGG
Generelle tillegg
Det gis et generelt tillegg på kr 162,50 per måned (kr 1,00 per time).
Tillegget gis til alle arbeidstakere som omfattes av Begravelsesbyråavtalen.
17.8 Nye minstelønnssatser gjeldende fra og med 1. april 2016:

0 år
1 år
2 år
3 år
4 år
5 år

Gruppe 1:
25 030 pr. måned
25 168 per måned
25 506 per måned
26 089 per måned
27 023 per måned
30 918 per måned

0 år
2 år
5 år
10 år

Gruppe 2:
28 450 per måned
30 050 per måned
31 900 per måned
33 000 per måned

II ØVRIGE ENDRINGER I BEGRAVELSESBYRÅAVTALEN

§ 2 Ansettelse
2.5.1 annet avsnitt endres til:
Den avtalte daglige arbeidstid skal avvikles sammenhengende med mindre annet er avtalt mellom bedriften og de
tillitsvalgte.

2.6 annet avsnitt endres til:
Med vikariater menes arbeidsforhold hvor arbeidstakere tilsettes for andre arbeidstakere som er midlertidig
fraværende, f. eks. på grunn av ferieavvikling, sykdom, permisjon eller lignende.
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§ 4 Arbeidstid
4.2.3 Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden
Første avsnitt, 2. setning endres til:
Den gjennomsnittlige arbeidstid for perioden kan høyst være 37,5 effektive timer pr. uke samtidig som ingen enkelt
arbeidsdag må overskride 10 effektive timer.

§ 8 Lønn under sykdom
Nytt pkt 8.6:
Virke og Parat vil anbefale lokale parter å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger der dette ikke
gjøres. Partene anmoder bedriftene om ikke å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering
av sykepenger.

Bilag 2 Sluttvederlagsavtalen
Endres i henhold til enighet mellom NHO og LO.

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

