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Til våre tillitsvalgte omfattet av Virke funksjonæravtale 

 

Denne informasjonen er sendt til deg som er tillitsvalgt. Vennligst send 

informasjonen videre til dine medlemmer. 

 

 

Oslo, 12.09.2020 

  

 

Meklingsløsning - streik avverget!    

 

Klokken 09.00 lørdag morgen; etter ni timer på overtid, ble Parat og Virke enige om å godta 

Riksmeklers forslag til løsning i årets oppgjør på funksjonæravtalen. Hovedpunktene i løsningen 

ble som følger: 

 

Økonomi 

• Ingen generelle tillegg 

• Minstelønn: Trinn 6 er regulert med kr 5,74 per time, fra 1. februar.  

• Øvrige lønnsendringer må hentes i lokale forhandlinger (se eget punkt om dette).  

 

Tillegg for sen arbeidstid 

Satsene er endret, de viktigste endringer er en betydelig økning i tillegget for å jobbe etter kl. 

18.00 på lørdager og arbeid på søndag. Tillegg for å jobbe på ettermiddag lørdag er blitt redusert. 

Dette ble gjort for å tilgodese de som jobber kveld og søndag.  Endringen gjøres gjeldende fra 1. 

oktober. 

 

Matpenger 

Utgiftsdekning for mat når man jobber overtid er økt fra kr 86,50 til kr 90,- pr overtidsvakt. 

 

Øvrige endringer i tariffavtalen 

        

Forskuttering av sykepenger 

Parat har fått gjennomslag for at ansatte ikke skal forskjellsbehandles når det gjelder 

forskuttering av sykepenger. Dette medfører at flere vil få forskuttering ut over dagens lovpålagte 

arbeidsgiverperiode på 16 dager. 

 

Kompetanse 

Enighet om en ny bestemmelse om kompetanse:  

• Nytt kompetansesenter for varehandel 

• Det skal undersøkes fra partene lokalt muligheten for å ta fagbrev i arbeidstiden. 

 



 

 

 

Samarbeid om bærekraftig utvikling av bedriftene 

Omstilling til et bærekraftig samfunn vil påvirke dagens og fremtidens arbeidsplasser. Det er 

enighet om i felleskap, sentralt og lokalt, å jobbe for å nå målene om et bærekraftig samfunn. Det 

vil bli utarbeidet veiledere og verktøy til hjelp for de lokale parter. 

 

Likestilling 

Parat vil at det skal jobbes aktivt og målrettet for likestilling og hindre diskriminering. Egnet 

undervisningsmateriale vil bli utarbeidet og gjort tilgjengelig under fanen Parat Kompetanse på 

vår hjemmeside. 

 

Ran, ransforsøk, vold eller trusler om vold 

Vi har fått inn nye bestemmelser som tydeliggjøre arbeidsgivers ansvar for å kartlegge og 

forebygge ran, vold og trusler mot ansatte. Bestemmelsen inneholder også en tydeliggjøring av 

arbeidsgivers ansvar for å ivareta ansatte blir utsatt for dette. 

 

Hjemmekontor 

Tidligere bestemmelse er endret til å omhandle både hjemmekontor og fjernarbeid. 

 

Lokale forhandlinger 

Det skal gjennomføres lokale forhandlinger i henhold til funksjonæravtalens bestemmelser. 

Eventuelle tillegg skal gis på grunnlag av den enkeltes virksomhets økonomiske virkelighet, dvs. 

virksomhetens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne. 

 

Lokale forhandlinger skal føres mellom de lokale parter og skal være reelle. Trenger du hjelp før, 

under eller etter forhandlingene, ta kontakt med forhandlingsavdelingen. 

 

 

For øvrige detaljer i meklingsresultatet henvises det til meklingsprotokollen 

https://www.riksmekleren.no/dv-cms/resources/2020-010-motebok-med-vedlegg.pdf 

 

Takk til forhandlingsutvalget 

Vi vil benytte anledning til å rette en stor takk til forhandlingsutvalget for kloke innspill, 

utholdenhet og godt humør.   

 

Mer informasjon 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Parats forhandlingsavdeling på tlf.: +47 482 10 100 eller 

nærmeste regionskontor. Se www.parat.com for kontaktinformasjon.    

Henvendelser kan også sendes til tariff@parat.com.  
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