PROTOKOLL
År 2019, 3. og 4 april ble det gjennomført
forhandlinger mellom Virke og LO vedrørende
mellomoppgjøret 2019.

Tilstede:
Fra Virke:

Bård Westbye
Dina R. Thune
Jan Henning Egset
Kathrine Flydal
Ove Henning Engen
Laila Veum
Katrine Halvorsen
Pirjo Vangsnes
Stian Sigurdsen
Bente J. Kraugerud
Trond Teisberg
Per Engeland
Guri Magneshaugen
Magnus Kræmer
Ann Torunn Tallaksen
Mette Fyrsteng
Kirsten Haug
Ketil Sundbotten
Lars Haartveit
Christopher Tønnessen

Fra LO:

Peggy Hessen Følsvik
Knut Bodding
Trine Lise Sundnes
Bjørn Mietinen
Christopher Ray Beckham
Jon Olav Bjergene
Erling Hagen
Herdis Schärer
Clas Delp
Lars M. Johnsen
Bjørn Anders Jonassen
Stian Kvalvaag
Brede Edvardsen
Dag Agledal
Torbjørn Sundal

Geir Høibråten
Jens Knapstad
Ellen Horneland
Marit Gjelsvik
Ruth Lindberg
Vera Andresen
***

Partene er etter felles forhandlinger enige om følgende resultat:

I

FORHANDLINGSGRUNNLAGET

Før utløpet av 1. avtaleår, skal det opptas forhandlinger mellom Virke og LO eller det organ LO
bemyndiger, om eventuelle lønnsendringer 2. avtaleår.
Partene er enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjon på
forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår, samt pris- og lønnsutviklingen i 1. avtaleår.
Endringene i tariffavtalene for 2. avtaleår tas stilling til i LOs representantskap eller det organ LO
bemyndiger og Virke. Hvis partene ikke blir enige, kan den organisasjon som har fremsatt krav innen
fjorten dager etter forhandlingenes avslutning, si opp de enkelte tariffavtaler med fjorten dagers
varsel (dog ikke til utløp før 1. april 2019).

II

LØNN

1. Det gis et generelt tillegg på kr 2,50 pr time til alle arbeidstakere omfattet av følgende
overenskomster:
Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk – EL og IT
Kranoverenskomsten – NTF
Avtale for Boligbyggelag – Fagforbundet
Landsoverenskomst for frisører – Fagforbundet
Landsoverenskomst for studentsamskipnader – NTL
2. Det gis et generelt tillegg på kr 2,50 pr time og ytterligere kr 2 pr time (lavlønnstillegg) til alle
arbeidstakere omfattet av følgende overenskomster:
Bensinstasjonsoverenskomsten - HK
Overenskomst for renhold - NAF
Overenskomst for Vaktmestere - NAF
Landsoverenskomst for Hotell- og Restaurantvirksomheter - Fellesforbundet
Bilutleieoverenskomsten – Fellesforbundet
Landsoverenskomst for kinoer – Fagforbundet
Overenskomst for apotek – Fagforbundet
I tillegg til overenskomster nevnt ovenfor gis tilsvarende tillegg til enkeltbedrifter med egen
overenskomst slik dette fremkommer i særskilt protokoll mellom partene.
2

3. Særskilte overenskomstområder
A) Landsoverenskomsten og Kontoroverenskomsten med underliggende avtaler unntatt Avtale for
reiselivsbransjen (HK):
Minstelønnssatsene på trinn 1 til 3 heves med kr 2 pr time.
Minstelønnssatsen på trinn 4 heves med kr 3 pr time.
Minstelønnssatsen på trinn 5 heves med kr 5 pr time.
B) Avtale for reiselivsbransjen (HK):
Minstelønnssatsene på trinn 1 til 3 heves med kr 2 pr time.
C) Fritids- og opplevelsesavtalen (NAF):
Minstelønnssatsene heves med kr 2 pr time. Dette gis ikke som generelt tillegg.
Det gis et generelt tillegg på kr 2,50 pr time til alle arbeidstakere omfattet av denne
overenskomsten.
D) Oljeoverenskomsten (NTF)
Det gis et generelt tillegg på kr 2,50 pr time og ytterligere kr 2 pr. time (lavlønnstillegg) til alle
arbeidstakere omfattet av denne overenskomsten. Tillegget på kr 2,00 pr time
(lavlønnstillegget) legges ikke på satsene.

III

GJENNOMFØRING

Endringene gjøres gjeldende fra 1. april 2019. Lønnsøkningen gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere
som har sluttet i virksomheten før vedtakelsen. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av
overtidstillegg, skifttillegg mv. for arbeid utført før vedtakelsen.
Minstelønnssatser og normallønnssatser i aktuelle overenskomster heves med de i punkt II nevnte
tillegg, med mindre annet er avtalt mellom partene.

IV

SLITERORDNINGEN

Partene slutter seg til Riksmeklers møtebok i sak 2019-002 romertall IV Sliterordningen med bilag.
Bilaget vedlegges protokollen.

V

LOKALE FORHANDLINGER

I overenskomster som gir rett til lokale forhandlinger, skal disse føres på basis av de enkelte
overenskomster og slik at tillegg skal gis på grunnlag av den enkelte virksomhets økonomiske
virkelighet, dvs. virksomhetens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne.
Lokale forhandlinger føres mellom de stedlige parter og skal være reelle, uavhengig av hvilke
begreper overenskomstene inneholder med hensyn til forhandlinger, drøftinger, vurderinger eller
lignende.
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VI

SÆRLIG OM STUDENTSAMSKIPNADENE

Det skal gjennomføres lokale forhandlinger mellom stedlige parter, jf. Landsoverenskomsten for
studentsamskipnader § 19, pkt. 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.

VII

TIL PROTOKOLLEN

Partene viser til Riksmeklers møtebok i sak 2019-002 romertall V Avtalen om opplysnings- og
utviklingsfondet.

VIII

SVARFRIST

Svarfrist settes til 23. april 2019.

Oslo, 4. april 2019

Bård Westbye
Hovedorganisasjonen Virke

Peggy Hessen Følsvik
LO
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