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Sendt til: Virke-medlemmer som er omfattet av TV-underholdningsoverenskomsten mellom Virke og Norsk
Filmforbund

ENIGHET I MEKLINGEN OM TV-UNDERHOLDNINGSOVERENSKOMSTEN
Natt til lørdag 1. september ble det enighet i meklingen om TV-underholdningsoverenskomsten mellom Virke og
Norsk Filmforbund. Meklingsboken følger vedlagt og vil også bli tilgjengelig på Virkes nettsider.
Riksmeklers møtebok
Resultatet av forhandlingene er ikke vedtatt og resultatet skal derfor ikke effektueres ennå.
Svarfrist og vedtakelsesdato er avtalt til 10. september 2018. Virke vil sende ut ny informasjon når oppgjøret er
godkjent og resultatene kan effektueres.
Økonomi
Minstelønnssatsene har blitt hevet med 2,8%, og det er i tillegg gjort enkelte justeringer og presiseringer i
faggruppene i minstelønnssystemene.
Øvrige endringer
Omfangsbestemmelsen er endret, og arbeidstakere med særlig uavhengig stilling er nå omfattet av
overenskomsten. For særlig uavhengig stilling gjelder imidlertid ikke § 3 om arbeidstid, § 4 om overtidsgodtgjøring
og andre tillegg, med unntak av nytt punkt 4.5. Heller ikke § 6 om reisebestemmelser gjelder for disse stillingene.
Det er tatt inn et nytt punkt 4.5 i overenskomstens § 4 som innebærer at arbeidstakere i særlig uavhengige
stillinger skal ha et lønnsnivå som forutsettes å dekke en viss arbeidsinnsats ut over alminnelig arbeidstid.
Videre er det tatt inn i bestemmelsen om ansiennitet i § 5 at arbeidstakerens ansiennitet skal spesifiseres i
arbeidsavtalen. Dersom arbeidstakeren unntaksvis ikke ønsker eller kan dokumentere opptjent ansiennitet, er ikke
dette til hinder for at lønn kan fastsettes og arbeidsavtale inngås. Eventuelle oppjusteringer av ansienniteten etter
ansettelse skal ikke medføre endring i avtalt lønn, så lenge avtalt lønn ikke er under minstelønn.
Utvalg
Virke og Norsk Filmforbund har også avtalt utvalgsarbeid i perioden. Det ene utvalget skal diskutere
implementering av nye lønnsgrupper i overenskomsten, og skal ferdigstille sitt arbeid innen 1. mars 2019. I tillegg
har partene allerede etablert et utvalg som skal kartlegge og gjennomgå bestemmelsene om kompensasjon for
reisetid i overenskomstene mellom Virke og Norsk Filmforbund (TV-underholdningsoverenskomsten, TVdramaoverenskomsten, Spillefilmoverenskomsten).
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
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