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Tariffinformasjon 

 

 
Til våre tillitsvalgte omfattet av tariffavtalen Virke reiselivsavtale   

         

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

til dine medlemmer  

 

Oslo, 01.09.2020 

 

Forhandlingspause for reiselivsavtalen 

 

Parat og arbeidsgiverforeningen Virke ble natt til 28. august 2020 enige om en forhandlingspause 

i årets lønnsoppgjør for ansatte i reiselivsbransjen.   

 

Parat forhandlet med Virke siden tirsdag og det gjorde vi også på vår avtale for ansatte i service 

og handelsområdet (funksjonæravtalen). På funksjonærområdet så var det så stor avstand 

mellom våre krav og Virke sitt tilbud at vi valgte å bryte forhandlingene.  

 

Det vil bli mekling for funksjonæravtalen 10 - 11. september.  

 

Så lenge meklingen pågår så vil det være forhandlingspause for alle Parat sine medlemmer 

omfattet av reiselivsavtalen. Blir vi ikke enige i meklingen så vil streik bli iverksatt og pausen for 

reiselivsavtalen vil da bli ytterligere forlenget.  

 

Så lenge det er forhandlingspause så skal alle våre medlemmer gå på jobb som vanlig. For 

permitterte medlemmer så gjelder det samme, ingen endring (dessverre).  

 

Når løsning (gjennom mekling eller streik) er funnet sted vil forhandlingene med Virke på 

reiselivsavtalen bli gjenopptatt.  

 

I forhandlingene på reiselivsavtalen har Parat lagt vekt på den situasjonen bransjen er i som 

følge av korona-pandemien. Vårt fokus har vært, og kommer til å være, å bidra til at våre 

medlemmer har jobb, at de permitterte kommer tilbake på jobb og å bidra i de omstillingene som 

bransjen er inne i.  

 

Vi minner om tariffinformasjonen for årets garantiregulering, se 

https://www.parat.com/tariff/tariffavtalene-10739/virke/reiselivsavtalen-virke---ys/parat- 

 

Kontaktpersoner:  

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

tariff@parat.com.   

 

Alternativt kan en av følgende personer i Parat kontaktes:  

- Kjell Morten Aune, Epost: kma@parat.com, mobil: +47 977 85 814  

- Renate Messel Hegre, Epost:  renate.messel.hegre@parat.com, mobil +47 926 07 351 

- Pia Willanger, Epost: pia.willanger@parat.com, mobil: +47 938 07 025 
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