PROTOKOLL
År 2021, den 13. og 14. april ble det
gjennomf ørt forhandlin ger mellom
Hovedorganisasjonen Virke og
Landsorganisasjonen i Norge om
mellomop pgjøret 2021.
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--ooOooPartene er etter felles forhandlinger enige om følgende:
l FORHANDLINGSGRUNNLAGET

Før utløpet av l. avtaleår skal det opptas forhandlinger mellom Virke og LO eller det
organ LO bemyndiger om eventuelle lønnsreguleringer for 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.
End ringene 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 14 -fjorten -dage r etter forhandlingenes avslutning, si opp
de enkelte tariffavtaler med 14 -fjorten - dagers varsel (dog ikke til utløp før 1. april
2021).
li ØKONOMI
1. Det gis et generelt tillegg på kr.2,25 pr. time til alle arbeidstakere omfattet av

følgende overenskomster:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grossistoverenskomsten (FF)
Kranoverenskomsten (FF)
Byggfagsavtalen (FF)
lndustrioverenskomsten (FF)
Tariffavtale for boligbyggelag (Fagforbundet)
Landsoverenskomst for frisører (Fagforbundet)
Landsoverenskomst for BPA (Fagforbundet)
Overenskomst for Tekniske funksjonærer (FLT)
Overenskomst for Mat- og Drikkevareindustrien (NNN)
Overenskomst for Baker- og konditorfagene (NNN)
Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk (El&IT)
Overenskomst for Vaktmestere (NAF)

2.

Det gis et generelt tillegg på kr 2,25 pr. time og ytterligere kr l ,- pr time
(lavlønnstillegg) til alle arbeidstakere omfattet av følgende overenskomster:

•

Bilutleieoverenskomsten (FF)

•
•
•

Landsoverenskomsten for Hotell- og restaurantvirksomheter (FF)
Overenskomst for transportselskaper i Norge (FF)
Landsoverenskomst for kinoer (Fagforbundet)
Renholdsoverenskomsten (NAF)
Parkeringsselskapsoverenskomsten (NAF)
Fritids- og opplevelsesavtalen (NAF)
Landsoverenskomsten for studentsamskipnader (NTL)

•
•
•
•

3.

Det gis et generelt tillegg på kr 2,25 pr. time, og ytterligere kr 1,- pr time
(lavlønnstillegg) som ikke legges på sats, til alle arbeidstakere omfattet av
følgende overenskomster:

•
•

Biloverenskomsten (FF)
Oljeavtalen (FF)

4.

Særskilte overenskomstområder
A) Landsoverenskomsten og Kontoroverenskomsten med underliggende
avtaler unntatt Avtale for reiselivsbransjen (HK):
Det gis et generelt tillegg til alle arbeidstakere på kr. 0,50.
Minstelønnssatsene på trinn l 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):
Det gis et generelt tillegg på kr. 0,50 pr. time til alle arbeidstakere.
Minstelønnssatsene på trinn l til 3 heves med kr. 2,- pr. time.

C) Energistasjonsoverenskomsten (HK)
Det gis et generelt tillegg på kr 2,25 pr. time og ytterlige re kr 1,- pr t ime
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(lavlønnstillegg) samt kr. 1,25 pr. time (utjevningstillegg) til alle ·
arbeidstakere.
D) Lederoverenskomsten (HK)
Det gis et generelt tillegg på kr. 2,25 pr. time til alle arbeidstakere.
Basislønnen i Bilag 10 økes med kr. 7020,-. Det generelle tillegget inngår i
dette beløpet.
E) Grossistoverenskomsten (FF)
Vdr. kompetansefond
l tariffrevisjonen 2020 ble partene enige om å etablere et felles
kompetansefond for arbeidstakere omfattet av overenskomsten. Det ble
videre avtalt at oppstart og innbetaling skulle avklares i forbindelse med
mellomoppgjøret 2021. Det vises til pågående utvalgsarbeid.
Det er enighet om at tariffbundne bedrifter fra l. juli 2021 skal innbetale
kr. 0,60 per avtalt, arbeidet time for alle arbeidstakere omfattet av
overenskomsten. lnnen denne dato skal det utarbeides vedtekter og
nærmere retningslinjer for innbetaling mv.

F)

Overenskomst for apotek (Fagforbundet)
Det gis et generelt tillegg på kr 2,25 pr. time og ytterligere kr 1,- pr time
(lavlønnstillegg) samt kr. 1,- pr. time (utjevningstillegg) til alle
arbeidstakere.

lii Merknad vedrørende Studentsamskipnadene
Virke skal i etterkant av mellomoppgjøret, fremskaffe fullstendige lønnsdata etter
«ny» statistikk fra Statistisk sentralbyrå for partene for årene 2016 og 2017 forutsatt at
SSB kan levere. Alle yrkesfelt, det vil si også felt 9, skal være representert med både
antall og lønn ved heltid.

IV GJENNOMFØRING
Minstelønnssatser og normallønnssatser i aktuelle overenskomster heves med de i
punkt li nevnte tillegg, med mindre annet er avtalt mellom partene.
Endringene gjøres gjeldende fra l. april 2021. Lønnsregulering foretas ikke for ansatte
som er fratrådt på vedtakelsesdagen eller tidligere.
Det skal ikke foretas omregning og etterbetaling av godtgjøring for overtids- og
skiftarbeid eller andre uregelmessige tillegg for arbeid som er utført til og med
vedtakelsesdagen.

V LOKALE FORHANDLINGER

l 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.
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Lokale forhandlin~er føres mellom de stedlige parter og skal være reelle, uavhengig a·v
hvilke begreper overenskomstene innehelder med hensyn til forhandlinger, drøftinger,
vurderinger eller lignende.

VI TARIFFPOLITISKE FORUTSETNINGER
Partene forutsetter at den sam lede lønnsveksten som avtales sentralt og lokalt skal
være normgivende både for ledere og andre grupper av arbeidstakere i bedriftene, og
for hele arbeidsmarkedet for øvrig.

VIi SVARFRIST
Partenes gjensidige svarfrist er 6. mai 2021 kl. 16.00

Oslo, 14. april 2021

c~~~~

Hovedorganisasjonen Virke

Rcr6~44~.L-

Roger Heimli
Landsorganisasjonen i Norge
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