TARIFFnytt
Nr:
Dato:

10/2018
26.04.2018

Sendt til: Alle medlemmer som omfattes av tariffavtaler mellom Virke og LO og Virke og YS

ENIGHET I DET SAMORDNEDE HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018 MELLOM
VIRKE OG LO/YS
Tariffnytt inneholder informasjon om resultatet av hovedtariffoppgjøret 2018 for alle
overenskomster mellom Virke og forbund i LO og YS.
Virke kom torsdag 26. april 2018 til enighet med LO og YS om lønnsreguleringer og eventuelle
endringer i de øvrige bestemmelsene for nærmere 40 tariffavtaler. Oppgjøret ble gjennomført i
tidsrommet 20.-26. april, og omfatter alle Virkes tariffavtaler med forbund tilknyttet LO og YS.
Oppgjøret ble gjennomført samordnet, med overenskomstvise tilpasningsforhandlinger.
Resultatet av forhandlingene er ikke vedtatt og resultatet skal derfor ikke effektueres ennå.
Svarfrist og vedtakelsesdato er avtalt til 30. mai 2018. Virke vil sende ut ny informasjon når
oppgjøret er godkjent og resultatene kan effektueres.
Lønn og avtalte endringer i overenskomstene
- For de overenskomstene som allerede har fått en heving av minstelønnssatser som følge av
garantilønnsbestemmelser (garantitillegg pr 1. februar 2018) ble det ikke avtalt ytterligere
tillegg i de samordnede forhandlingene i hovedtariffoppgjøret 2018.
- På øvrige overenskomster er det pr 1. april 2018 gitt et tillegg til alle på 1 krone pr time.
- På overenskomster der lønnsnivået er under 90 prosent av gjennomsnittlig
industriarbeiderlønn (denne beregnes på grunnlag av lønnsstatistikk for NHO-bedrifter i
industrien), er det gitt ytterligere kr 2,50 pr time som et tillegg til alle.
- For mange overenskomster ble det i de innledende forhandlingene i tillegg avsatt 30 øre pr
time som skulle fordeles i de overenskomstsvise tilpasningsforhandlingene. På de fleste
overenskomster ble dette avtalt fordelt som et generelt tillegg til alle, men for enkelte
overenskomster ble beløpet disponert annerledes. Eventuelle endringer i de enkelte
overenskomsters øvrige bestemmelser ble også avtalt her. Dere finner oversikt over
lønnsreguleringene for den enkelte overenskomst opplistet nedenfor. Der er det også lenket
til protokoller for alle forbund og overenskomster.
- For virksomheter tilknyttet de overenskomstene som omfattes av alle tillegg skal det altså til
sammen gis kr 3,80 i tillegg pr time (kr 1,00 + 2,50 + 0,30)
- Alle tillegg er avtalt med virkning 1. april 2018. Nye lønnssatser vil bli utarbeidet og lagt ut på
Virkes nettsider medio mai, men endring skal altså ikke effektueres før endelig
vedtakelsesdato og godkjenning til Virke foreligger.
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For de overenskomster som har matpengesats er det avtalt økning av satsen til kr 86,50 pr
1.4.2018.

Økonomisk ramme
Oppgjøret er samlet sett beregnet til å gi en årslønnsvekst på 2,8 % i 2018, i tråd med rammen
avtalt i frontfaget. Dette inkluderer både lønnsmessig overheng fra fjorårets lønnsøkninger,
forventet glidning i år, tillegg avtalt mellom partene i årets oppgjør, samt lønnstillegg som følger
av garantibestemmelser.
Partssammensatte utvalg og modernisering av tariffavtalene
Handel og Kontor (HK) og Virke har gjennomført et større moderniseringsarbeid på
Landsoverenskomsten. Det har resultert i et nytt og forenklet arbeidstidsregelverk, der alle
bestemmelsene er samlet ett sted og formulert i et enkelt språk. Det er avtalt at arbeidet
fortsetter i den tariffperioden vi har foran oss, og at også forhold som gjelder netthandel vil bli
drøftet grundig.
Det er avtalt viktig moderniserings- og utviklingsarbeid gjennom partssammensatte utvalg på
flere andre overenskomster – se protokoller for hver enkelt overenskomst.
Pensjon
Prosess knyttet til mulige endringer i avtalefestet pensjon ble i det samordnede oppgjøret avtalt
i tråd med øvrige parter tilknyttet ordningen. Dette skal skje gjennom et utredningsarbeid som er
planlagt ferdigstilt innen utløpet av 2018.
Hensikten med arbeidet er at det skal bli større sammenheng mellom det man tjener opp og det
man får i AFP-ytelse. Det gir større forutsigbarhet for både arbeidsgiver og arbeidstaker, og vil
gjøre det mulig for tariffbundne bedrifter å bruke AFP-ordningen som en integrert del av
bedriftens pensjonsordninger.
Videre er det også enighet om en sliterordning for dem mellom 62 og 64 som ikke kan stå i
arbeid, finansiert via eksisterende midler i Sluttvederlagsfondet. I tillegg har det kommet på
plass noen forbedringer for dem som blir syke eller nedbemannet rett før de skal gå av med
AFP.
Det er ikke avtalt noen endringer knyttet til obligatorisk tjenestepensjon.
Reforhandlingsklausul
Hvis resultatet fra frontfaget LO-NHO blir nedstemt, vil LO og Virke gjenoppta forhandlingene
når det foreligger et nytt resultat fra frontfaget.
Tillegg pr overenskomst – fra sluttprotokoll Virke-LO og Virke-YS
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(Merk – eventuelle tillegg eller endringer tilsvarende 30 øre pr time pr 1. april 2018, avtalt i de
overenskomstsvise forhandlingene kommer i tillegg)
1. Det gis et generelt tillegg på kr 1,00 pr time til alle arbeidstakere omfattet av følgende
overenskomster:
LO:

Overenskomst for Vaktmestere – NAF (Norsk Arbeidsmandsforbund)
Fritids- og opplevelsesavtalen – NAF
Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk - EL og IT Forbundet
Kranoverenskomsten – NTF (Norsk Transportarbeiderforbund)
Avtale for Boligbyggelag - Fagforbundet

YS:

Kranoverenskomsten – YTF (Yrkestrafikkforbundet)
Begravelsesbyråavtalen – Parat
Verkstedoverenskomsten – Parat
Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk – Parat

2. Det gis et generelt tillegg til alle på kr 1,00 pr time og ytterligere kr 2,50 pr time
(lavlønnstillegg) til alle arbeidstakere omfattet av følgende overenskomster:
LO:

Bensinstasjonsoverenskomsten – HK (Handel og Kontor)
Overenskomst for renhold – NAF
Landsoverenskomst for Hotell- og Restaurantvirksomheter – Fellesforbundet
Bilutleieoverenskomsten – Fellesforbundet
Landsoverenskomst for kinoer – Fagforbundet
Landsoverenskomst for studentsamskipnader – NTL (Norsk Tjenestemannslag)
Oljeoverenskomsten – NTF (tillegget på kr 2,50 pr. time (lavlønnstillegget) legges ikke på satsene)
Overenskomst for apotek – Fagforbundet

YS:

Landsoverenskomst for kinoer – Delta
Landsoverenskomst for studentsamskipnader – Parat
Overenskomst Virke-Parat/Farmasiforbundet

Protokoller
Sluttprotokoll hovedtariffoppgjøret 2018 Virke-LO
Sluttprotokoll hovedtariffoppgjøret 2018 Virke-YS

Protokoller fra overenskomstvise forhandlinger 2018 Virke-LO
Protokoller fra overenskomstvise forhandlinger 2018 Virke-YS
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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 Politikk og Forhandlinger
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