TARIFFnytt
Nr:
Dato:

5/2019
04.04.2019

Sendt til: Virke-medlemmer innen områdene handel og forretningsmessig tjenesteyting som er bundet av

overenskomster med LO- eller YS-forbund

Informasjon om mellomoppgjøret 2019, Virke – LO/YS
Generelt
Tariffnytt inneholder informasjon om det samordnede mellomoppgjøret mellom Virke og forbund
i LO og YS.
Virke kom i dag, den 4. april 2019, til enighet i årets mellomoppgjør med LO og YS. Nærmere
om resultatet nedenfor. Økonomien i oppgjøret er i tråd med den avtalte rammen for frontfaget,
men tilleggene som er avtalt er tilpasset økonomien i Virkes ulike overenskomstområder.
Merk:
o Resultatet av forhandlingene er ikke vedtatt og resultatet skal derfor ikke effektueres.
Svarfrist er avtalt til 23. april 2019. Virke vil sende ut ny informasjon når oppgjøret kan
effektueres.
o For de fleste overenskomster som skal ha begge tillegg (også lavlønnstillegget) skal
minstelønnssatsene heves tilsvarende summen av begge tillegg.
o For enkelte overenskomster som er omfattet av garantilønnsordninger er det ikke avtalt
tillegg nå i mellomoppgjøret (ut over de allerede effektuerte garantilønnstilleggene pr 1.
februar 2019).
o Oppdaterte lønnssatser blir lagt ut på Virkes nettsider når de er klare, se Lønnssatsarkiv.
Resultat av mellomoppgjøret 2019
1. Det gis et tillegg på kr 2,50 pr. time til alle arbeidstakere som er omfattet av følgende
overenskomster:
Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk – Parat, EL og IT
Kranoverenskomsten – NTF, YTF
Avtale for Boligbyggelag – Fagforbundet
Landsoverenskomst for frisører – Fagforbundet
Landsoverenskomst for studentsamskipnader – NTL, Parat
Begravelsesbyråavtalen – Parat
Verkstedoverenskomsten – Parat
Minstelønnssatsene skal heves tilsvarende.
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2. For følgende overenskomster gis tillegget på kr 2,50 pr time, og ytterligere et tillegg på kr
2,00 pr. time (lavlønnstillegg) til alle arbeidstakere:
Bensinstasjonsoverenskomsten - HK
Overenskomst for renhold - NAF
Overenskomst for Vaktmestere - NAF
Landsoverenskomst for Hotell- og Restaurantvirksomheter - Fellesforbundet
Bilutleieoverenskomsten – Fellesforbundet
Landsoverenskomst for kinoer – Fagforbundet, Delta
Overenskomst for apotek – Parat/Farmasiforbundet, Fagforbundet
Minstelønnssatsene skal heves tilsvarende.
For overenskomstene for renhold og hotell- og restaurantvirksomheter vil det bli gitt ytterligere
tillegg gjennom garantilønnsjustering. Informasjon om dette kommer senere.
3. Særskilte overenskomstområder
o Landsoverenskomsten, Kontoroverenskomsten og Funksjonæravtalene med
underliggende avtaler unntatt Avtale for reiselivsbransjen (HK):
o Minstelønnssatsene på trinn 1 til 3 heves med kr 2,00 pr time.
o Minstelønnssatsen på trinn 4 heves med kr 3,00 pr time.
o Minstelønnssatsen på trinn 5 heves med kr 5,00 pr time.
o Avtale for reiselivsbransjen:
o HK: Minstelønnssatsene på trinn 1 til 3 heves med kr 2,00 pr time.
o Parat: Minstelønnssatsene på trinn 1 til 2 heves med kr 2,00 pr time
Lønn for ansatte heves kun for de som ligger under nytt minstelønnsnivå.
o Fritids- og opplevelsesavtalen (NAF):
o Minstelønnssatsene heves med kr 2 pr time. Dette gis ikke som generelt tillegg.
o Det gis et generelt tillegg på kr 2,50 pr time til alle arbeidstakere omfattet av
denne overenskomsten.
o Oljeoverenskomsten (NTF)
o Det gis et generelt tillegg på kr 2,50 pr time og ytterligere kr 2 pr. time til alle
arbeidstakere omfattet av denne overenskomsten. Tillegget på kr 2,00 pr time
legges ikke på satsene.
o Begravelsesbyråavtalen (Parat):
o Minstelønnssatsene i gruppe 1 heves på samme måte som for
funksjonæravtalene.
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4. Særskilt om studentsamskipnadene
Det skal gjennomføres lokale forhandlinger, jf. Landsoverenskomst for studentsamskipnader §
19, punkt 5.3. Partene har avtalt en økonomisk ramme for de lokale forhandlingene på 1,18 %
pr. dato med virkning fra 1. april 2019. Frist for gjennomføring av lokale forhandlinger settes til
20. juni 2019.
5. Lokale forhandlinger
Lokale forhandlinger kan ikke igangsettes før etter at resultatet er vedtatt, det vil si tidligst 23.
april 2019. Forhandlingene føres på grunnlag av den enkelte virksomhets økonomi,
produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne.
6. Effektuering av tillegg
Alle tillegg gjøres gjeldende med virkning fra 1. april 2019, men effektueres ikke før etter
nærmere informasjon om vedtakelse fra Virke. Lønnsforhøyelsene gjøres ikke gjeldende for
arbeidstakere som er sluttet i bedriften før vedtakelsen. Det foretas ikke omregning og
etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg mv. for arbeid utført før vedtakelsen.
8. Protokollene fra oppgjøret
Protokoll mellomoppgjør 2019, Virke-LO og Virke-YS i Protokollarkiv

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

Stian Sigurdsen /s/
Direktør politikk, tariff og analyse
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