TARIFFnytt
Nr:
Dato:

22/2018
31.05.2018

Sendt til: Virksomheter bundet av Funksjonæravtalene med Finansforbundet, Negotia eller Parat

HOVEDTARIFFOPPGJØRET MELLOM VIRKE OG YS ER VEDTATT OG
RESULTATET KAN EFFEKTUERES – FUNKSJONÆRAVTALENE VIRKEFINANSFORBUNDET, VIRKE-NEGOTIA OG VIRKE-PARAT
Det vises til Tariffnytt nr. 10 (Tariffnyttarkiv her), om hovedtariffoppgjøret 2018, som ble gjennomført
samordnet med LO og YS, og avsluttet med enighet 26. april 2018.
Oppgjøret er nå vedtatt, og resultatet kan effektueres i Virkes medlemsvirksomheter.
For medlemsvirksomheter som er omfattet av Funksjonæravtalene Virke-Finansforbundet, Virke-Negotia
og Virke-Parat gjelder følgende:
Økonomi
Det ble ikke gitt lønnstillegg i oppgjøret. Det vises til Tariffnytt nr. 3 om garantireguleringen for 2018.
Oppdaterte lønnssatser her.
Matpengesatsen i overenskomstenes § 4 punkt 4.6 er hevet fra kr 84 til kr 86,50.
Andre endringer i overenskomsten
Den nye minstelønnssatsen for ansatte omfattet av funksjonæravtalene i engrosvirksomheter som
leverer til varehandel, og som arbeider på nasjonalt sentrallager eller foretakets hovedlager, er tatt inn i
punkt 1 i Bilag 1A til overenskomstene. I Tariffnytt 9/2018 kan dere lese mer om dette (Tariffnyttarkivet
her).
Bestemmelsen i § 7 punkt 7.4. er endret ved at siviltjeneste er strøket.
Utvalg
Partene er enige om at Parat, Negotia og Finansforbundet skal holdes orientert om arbeidet i utvalg
Virke og HK har på følgende områder:
• Utvalg som skal kartlegge og beskrive lokale forhandlingsprosesser og bruk av virkemidler under
lokale forhandlinger etter LOK § 12.5.
• Utvalg om ran og ransforsøk
• Utvalg om teknologiutviklingen i handels- og tjenesteytende næringer – utfordringer og
muligheter
• Strukturutvalget 2018-2020
• Utvalg om netthandel, som skal informere strukturutvalget om status i arbeidet
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TARIFFnytt
Overenskomstens øvrige bestemmelser er videreført uendret. Overenskomstene blir oppdatert på Virkes
hjemmesider når partene er enige om korrekt oppdatering og redigering.
***
Dersom virksomheten omfattes av overenskomster som ikke omtales her, kommer informasjon om dette
i eget Tariffnytt. Tariffnyttarkivet finner dere her.
***
Sluttprotokoll hovedtariffoppgjøret 2018 Virke-LO
Sluttprotokoll hovedtariffoppgjøret 2018 Virke-YS
Protokoller fra overenskomstvise forhandlinger 2018 Virke-LO
Protokoller fra overenskomstvise forhandlinger 2018 Virke-YS

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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