
 

 

Tariffinformasjon 
 

 

 

Til våre medlemmer omfattet av Virke Fritids- og opplevelsesavtalen     

Oslo, 18.12.2020 

Informasjon om tariffoppgjøret med Virke  
 

Parat forhandlet i dag tariffavtalen med Virke.  

 

Resultatet er tilsvarende det som NAF (LO) og Virke har framforhandlet tidligere denne uka, samt 

resultatet tidligere i desember mellom arbeidsgiverforeningen NHO Handel og Service NAF(LO).  

 

Vi ble enige om følgende: 

 

I) Økonomi:  

- Alle ansatte gis et generelt tillegg på kr. 0,50 og et normallønnstilegg på kr. 1,50. Til sammen 

kr 2. Tilleggene gis med ettervirkning fra 1. mai i år.  

- Normallønnssatsene endres tilsvarende:   37,5 t/u  35,5 t/u 

a) 1 års relevant praksis i samme bedrift:   144,00   152,11 

b) 2 års relevant praksis i samme bedrift:   146,37   154,61 

c) 3 års relevant praksis i samme bedrift:  151,58   160,11 

d) 4 års relevant praksis i samme bedrift:  157,82   166,71  

 

- Matpengene (ved arbeid overtid) øker fra kr. 88,- til kr. 90,-.  

- Arbeid fredag fra kl. 21-24: Endret til kr. 12,50 per time. Fra 24- stengetid: kr. 22,50 per time. 

- Arbeid på lørdag etter 16.00 og arbeid på søndag (ikke helligdager): kr. 22,50 per time. 

 

II) Andre endringer: 

a) Forskuttering av sykepenger: Frontfaget sin tekst er tatt inn. Det betyr at hvis noen 

har forskuttering av sykepenger fra arbeidsgiver ut over de første 16 dagene, så skal 

alle ansatte ha samme rett til forskuttering. 

b) Bilaget om likestilling er tatt ut. Bestemmelsene om likestilling i hovedavtalen er det 

som skal brukes for denne 2-års perioden. 

 

III) Videre arbeid og mulige endringer i framtiden 

Under forhandlingene ble følgende temaer drøftet: 

- Bør avtalen bli en minstelønnsavtale dvs. større mulighet for reelle lokale forhandlinger 

- Hvordan regulere vilkårene for særlig selvstendige ansatte i overenskomsten 

- Strukturen i avtalen dvs. bør bestemmelser skrives om, flyttes på o.a. 

- Ingen enighet om disse temaene. Men Parat vil både jobbe i forhold til Virke i tariffperioden 

og i sammen med dere som er medlemmer for å se på mulige endringer fram til neste 

tariffoppgjør i 2022.  

 

Eventuelle spørsmål rettes til spesialrådgiver Kjell Morten Aune, e-post: kma@parat.com eller til 

forhandling@parat.com 

 

Vennlig hilsen forhandlingsavdelingen 
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