TARIFFnytt
Nr:
Dato:

19/2018
31.05.2018

Sendt til:

Medlemmer som er bundet av Verkstedoverenskomsten mellom Virke og Parat

HOVEDOPPGJØRET MELLOM VIRKE OG YS ER VEDTATT, OG RESULTATET KAN
EFFEKTUERES,
VERKSTEDOVERENSKOMSTEN PARAT
Det vises til Virkes Tariffnytt nr 10, (Tariffnyttarkivet her), om hovedtariffoppgjøret 2018, som ble
gjennomført samordnet med YS, og avsluttet med enighet 26. april 2018.
Oppgjøret er nå vedtatt, og lønnstillegg kan effektueres i Virkes medlemsvirksomheter. For medlemmer
som er omfattet av Verkstedoverenskomsten mellom Virke og Parat gjelder følgende:

Økonomi
Det ble gitt et generelt tillegg til alle på kr 1,00 pr time gjeldende fra og med 1. april 2018. Tillegget
legges ikke på satsene.
Det ble gjort følgende endringer i satsene.
Minste timefortjeneste (§ 3.1):
Nye
satser
176,05
177,66
168,03
169,74
160,10
161,70

§ 3.1.1 Fagarbeider – nybegynner
§ 3.1.1 Fagarbeider – etter 1 år
§ 3.1.2 Spesialarbeider – nybegynner
§ 3.1.2 Spesialarbeider – etter 1 år
§ 3.1.3 Hjelpearbeider – nybegynner
§ 3.1.3 Hjelpearbeider – etter 1 år
Skifttillegg (§ 5.3):

5.3.2
3 -skift

5.3.1
2 -skift

Nye
satser
1. skift
2. skift
Søndag/helligdag
Jul ol.
1. skift
2. skift
3. skift
Søndag/helligdag

Intet
18,91
40,41
57,93
Intet
19,49
29,01
41,58
1

5.3.3 Helkontinuerlig.
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Jul ol.
1. skift
2. skift
3. skift
Søndag/helligdag
Jul ol.

59,57
Intet
20,66
30,64
43,90
62,94

Tillegg arbeid offshore (bilag 14):
Nye
satser
78,80
42,46
46,98

Bilag 14 pkt. 11.2 Offshoretillegget
Bilag 14 pkt. 11.5 Nattillegget
Bilag 14 pkt. 11.6 Tilkomsttillegg
Deltidstillegg og tillegg for smussig arbeid (§ 5.3.3/§ 5.4.1):

§ 5.3.3 Deltidsarbeid etter kl. 15:30
§ 5.3.3 og § 5.4.1 Særlig smussig arbeid – per time
§ 5.3.3 og bilag 10 § 1.8 Helkontinuerlige
skiftarbeidere for hvert arbeidete skift

Nye
satser
8,67
8,70
46,98

Oppdaterte satser gjøres gjeldende fra og med 1. april 2018. Gjeldende satser finnes også
lønnssatsarkivet.
Matpengesatsen i overenskomstens kap. V Overtids-, skift- og andre tillegg, punkt 5.1.8 er hevet til kr
86,50.

Andre endringer
Prøveordningen 2016-2018 vedrørende overenskomstens § 2.1 Ordinær dagarbeidstid punkt 2.1.2 om
utvidete arbeidstidsrammer opphører. Tilsvarende bestemmelse i overenskomsten 2014 – 2016 gjelder.
Overenskomstens § 3.3 Garantert fortjeneste er endret slik at bestemmelsen er lik tilsvarende
bestemmelse i Industrioverenskomsten NHO – Parat 2018 – 2010, VO-delen. Endringen innebærer
ingen materielle endringer.
Ny bestemmelse finnes i protokoll fra forbundsvise tilpasningsforhandlinger.
Overenskomstens Kap. VI Arbeid utenfor bedriften, er i sin helhet endret slik at den er lik tilsvarende
bestemmelser i VO-delen i Industrioverenskomsten Virke - Parat 2018 – 2020. Endringene gjelder
godtgjørelse ved arbeidsreiser; kost og losji. Ny bestemmelse finnes foreløpig i Protokoll fra
overenskomstvise forhandlinger 2018, Verkstedoverenskomsten.
Bestemmelsene i bilag 8 Spesielle arbeidstidsbestemmelser er ivaretatt i overenskomstens kap II
Arbeidstiden, og bilaget utgår derfor.
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Bilag 5 Bestemmelser for lærlinger, bilag 6 Opplæring teknologisk utvikling og bilag 15 Kompetanse slås
sammen til ett, nytt bilag, bilag 5 Kompetanse, opplæring og bestemmelser for lærlinger. Endringene er
kun redaksjonelle.
Endringene gjøres gjeldende fra og med 1.4. 2018.
Utover de endringer som fremkommer over, videreføres bestemmelsene i overenskomsten uendret for
tariffperioden 2018-2020.
***
Lønnstillegg gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som har sluttet i bedriften før vedtakelsesdato 30.
mai 2018. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg mv for arbeid som er
utført før vedtakelsen.
Dersom virksomheten omfattes av overenskomster som ikke omtales her, kommer informasjon om dette
i eget Tariffnytt. Tariffnyttarkivet finner dere her.
***
Overenskomsten vil bli oppdatert og lagt ut på Virkes hjemmesider her når partene er enige om korrekt
oppdatering og redigering.
Protokoller fra overenskomstvise forhandlinger 2018 Virke-YS her
For spørsmål, kontakt Virke på telefon 22 54 17 00 og tast 1 for juridisk rådgivning og deretter 1 for
arbeidsrett. Alternativt kan du sende e-post til arbeidsrett@virke.no

Vennlig hilsen
Hovedorganisasjonen Virke

Inger Lise Blyverket /s/
Direktør Politikk og Forhandlinger
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