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Denne informasjonen er sendt til alle medlemmer omfattet av begravelsesbyråavtalen 

med Virke.  

  

 

          Oslo, 14.10.20 

Forhandlingsløsning – oppgjøret i havn 

 

Parat og Virke kom den 8. oktober til enighet om endringene i begravelsesbyråavtalen 

for perioden 2020-2022. Vi beklager at ikke informasjon om resultatet er sendt ut tidligere. 

 

Hva har vi blitt enige om? 

 

1. Det gis et generelt tillegg på kr 0,50 pr time til alle med virkning fra 1. april 2020 

 

2. Nye minstelønnssatser fra 1. april 2020: 

Gruppe 1: 

0 år:  kr 25 924 per måned  

1 år:  kr 26 062 per måned 

2 år:  kr 26 400 per måned 

3 år:  kr 27 146 per måned 

4. år:  kr 28 405 per måned 

5 år:  kr 34 371 per måned 

 

Gruppe 2: 

0 år kr 31 567 per måned 

2 år kr 33 342 per måned 

5 år kr 35 395 per måned 

10 år kr 36 616 per måned 

 

3. Senior gravferdskonsulent:  

a) 0 år: Tillegget er øket fra kr 11.500 til kr 13.500 pr. år utover minstelønn og 

personlig tillegg. 

b) 4 år: Tillegget er øket fra kr 11.500 til kr 13.500 pr. år utover minstelønn og 

personlig tillegg. 

 

4. Matpenger ved overtid er øket til kr 90,-. 

 

5. Vi har fått et likebehandlingsprinsipp for forskuttering av sykepenger. 

 

6. Vi har fått inn i bestemmelsen om fjernarbeid, behandling av hjemmekontor.  

 

 

 



 

 

7. Vi har avtalt at partene i perioden skal ha et utvalgsarbeid for å se på om vi kan få til en 

modernisering av avtalen, gjøre den mindre omfangsrik, men likevel gi de samme 

rettigheter som i dag.  

 

Endringen ble enstemmig vedtatt av forhandlingsutvalget 

 

For ytterligere informasjon om resultatet vises til protokollen:  

https://www.parat.com/dm_documents/Protokoll_fra_forhandlingene.pdf_R1fLT.pdf 

 

Revidert avtale vil bli publisert på www.parat.com så snart som mulig. 

 

Kontaktinformasjon 

 

Eventuelle spørsmål rettes til forhandlingsavdelingen på tlf. 482 10 100 eller e-post  

tariff@parat.com 

 

Spørsmål kan også rettes til avtaleansvarlig Thomas Lilloe, tlf. +47 917 63 509, e-post: 

thomas.lillloe@parat.com 
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