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

Tariffoppgjør 2018: Enighet om ny TV-dramaoverenskomst – Streiken er
avblåst
Virke og Norsk Filmforbund kom til enighet om ny TV-dramaoverenskomst mandag 24. september kl. 17.
Det betyr at streiken nå er avblåst, og arbeidet skal gjenopptas.
Protokollen fra forhandlingene ligger her
Resultatet av forhandlingene er ikke vedtatt og resultatet skal derfor ikke effektueres ennå.
Svarfrist og vedtakelsesdato er avtalt til 1. oktober 2018. Virke vil sende ut ny informasjon når oppgjøret er
godkjent og resultatene kan effektueres.
RESULTATET AV FORHANDLINGENE
Minstelønnssystem
Partene har blitt enige om å innføre et minstelønnssystem i overenskomsten med virkning fra 1. juni 2019. Nivået
på minstelønnssatsene skal forhandles i mellomoppgjøret våren 2019.
Det at minstelønnssystemet innføres med virkning fra 1. juni 2019, innebærer ingen endring i måten lønn fastsettes
på frem til minstelønnssystemet er innført.
Partene er videre enige om å gjennomføre en kartlegging av lønnsnivået i TV-dramabransjen for å ha et godt
faktagrunnlag for forhandlingene om minstelønnssatsene i 2019, slik at partene har kunnskap om hva som er
bransjens reelle tåleevne. Denne kartleggingen skal gjennomføres av en ekstern utreder, og skal være ferdig innen
1. april 2019.
Styrking av arbeidet med HMS og medbestemmelse
Bestemmelsen om valg av tillitsvalgt i overenskomstens punkt 7 andre ledd er omarbeidet. Det fremgår nå klart at
arbeidsgiver skal legge til rette for valg av tillitsvalgt så snart som mulig, og i rimelig tid før produksjonsstart. Valget
skal skje på stabsmøte som arbeidsgiver kaller inn til. Virke og Norsk Filmforbund skal varsles om møtet og har rett
til å være til stede under selve valget.
I vedlegget til overenskomsten om helse, miljø og sikkerhet punkt 5 er det tatt inn at arbeidsgiver skal gjennomgå
opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. I tillegg har vedlegget fått et nytt punkt 8, som angir at det skal
foreligge risikoanalyse og tiltaksplan for produksjonen, og at disse skal være tilgjengelige for de ansatte.
Midlertidig lønnstillegg til fagassistenter
Det er avtalt et midlertidig kronetillegg for fagassistenter. For arbeidskontrakter inngått i perioden 1. oktober 2018 til
31. mai 2019 skal disse ha et tillegg til avtalt lønn med kr 130,- pr. dag. Tillegget faller bort ved innføringen av
minstelønnssystemet. Virke oppfordrer arbeidsgivere til å spesifisere tillegget i arbeidsavtalene.
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Ny bestemmelse om lønnsregulering annet avtaleår
TV-dramaoverenskomsten har en varighet på to år, dvs. frem til 31. mai 2020. Det betyr at tariffavtalens
bestemmelser ikke kan endres i perioden, med mindre Virke og Norsk Filmforbund er enige.
I tråd med det som er vanlig i to-årige tariffavtaler i Norge, er det nå tatt inn en bestemmelse om at partene kan
forhandle om eventuelle lønnsendringer midt i perioden, dvs. våren 2019. Dette kalles mellomoppgjør.
Forhandlingene om eventuelle lønnsendringer i mellomoppgjøret skal føres på grunnlag av den økonomiske
situasjon på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår, samt pris- og lønnsutviklingen i 1. avtaleår. Også i
mellomoppgjør vil frontfaget gi en økonomisk ramme som resten av arbeidslivet forventes å forholde seg til i tråd
med frontfagsmodellen. Mer informasjon om frontfagsmodellen finnes her.
Dersom partene ikke blir enige i mellomoppgjøret, kan forhandlingene gå til mekling, og i ytterste konsekvens kan
overenskomsten sies opp. I så fall kan det også benyttes arbeidskamp.
Utvalg
Virke og Norsk Filmforbund har etablert to partssammensatte utvalg som skal arbeide i perioden frem til
30. april 2019. Det ene utvalget skal kartlegge, gjennomgå, vurdere og foreslå bestemmelser om beregning av
ansiennitet. Det andre utvalget skal kartlegge og gjennomgå bestemmelsene om kompensasjon for reisetid i
Spillefilmoverenskomsten og de øvrige overenskomstene mellom Virke og Norsk Filmforbund (TVunderholdningsoverenskomsten og TV-dramaoverenskomsten).
Virke og Norsk Filmforbund er enige om at disse utvalgene også gjelder for TV-dramaoverenskomsten.
STREIKEN ER AVBLÅST – ARBEIDET GJENOPPTAS
Norsk filmforbund avblåste streiken i går, og har informert sine medlemmer om at de skal gjenoppta arbeidet.
Arbeidsgiver har ansvar for å etablere normal arbeidssituasjon så raskt det er praktisk mulig. Arbeidsgiver har
ansvar for å etablere normal arbeidssituasjon så raskt det er praktisk mulig. Det kan være nødvendig med en
innkjøringsfase for å starte opp arbeidet igjen, herunder kan det være behov for å bruke noe tid til å innfase både
streikende og permitterte. Dette bør drøftes med de tillitsvalgte.
Arbeidsgiver bør også raskt avklare om det er betalt ut for lite eller for mye lønn i den perioden det har vært streik,
slik at eventuell etterbetaling eller et lønnstrekk i henhold til arbeidsmiljøloven § 14-45 bokstav f kan skje raskt.

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 Tariff
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