
 

 

Tariffinformasjon 
 
 
 

Denne eposten er sendt til deg som tillitsvalgt på Grossistoverenskomsten  

med Virke. Vennligst send denne informasjonen videre til dine medlemmer. 

 
 

1. oktober 2020 

 
 
Parat og Yrkestrafikkforbundet enige med Virke  
 

Parat og Virke kom i går, onsdag 30.september til enighet om hvordan Grossistoverenskomsten skal 

se ut de neste to årene.  

 

Hva har vi blitt enige om? 

 

Økonomi 

a) Ny minstelønnen ble avtalt 6.mars. Se egen tariffinformasjon om dette. 

b) § 3.  Forskjøvet arbeidstid er endret slik at kroner 40 per time er erstattet med 30 % per 

time. Endringen trer i kraft fra 30.september.  

Med dagens gjennomsnittslønn i bransjen så betyr dette en økning til kr 78 per time.  

c) Matpengesatsen ved jobbing overtid: Endret til kr 90, per gang man ha rett til å få matpenger 

utbetalt. 

 

Andre endringer 

 

§ 7 Bedriftstilpasset arbeidstidsordning 

Den er nå ikke lenger en forsøksordning. Hvis partene blir enige om at den skal brukes, så kan den 

iverksettes. Ved uenighet om iverksetting, så kan det tvistes. 

 

§ 8.2 Lokale forhandlinger 

- Den er tydeliggjort at det skal kun gjelde fire kriterier: bedriftens økonomi, produktivitet, 

lønnsomhet og framtidsutsikter. 

- Det lages et nytt bilag om forberedelser og gjennomføring av lokale forhandlinger (vil være 

klart 10. oktober). 

- Nytt avsnitt er tatt inn, kan be om tvistemøte hvis det ikke er gjennomført reelle lokale 

forhandlinger 

- Også tatt inn nytt avsnitt om at de lokale klubbene kan iverksette stop i all overtidsjobbing for 

sine medlemmer, hvis partene ikke blir enige i de lokale forhandlingene. Hvordan 

bestemmelsen skal brukes kommer det opplæring om fra Parat.  

 

§ 20 Forskuttering av sykepenger 

Samme løsning som i frontfaget. Bedriftene kan ikke forskjellsbehandle ansatte når det gjelder 

forskuttering ut over lovens 16 dager. Det betyr: Har noen i bedriften mer enn 16 dager, så skal alle 

mer forskuttering.  



 

Lønnsgarantiordningen 

Denne er endret slik: 

• Skal fortsatt bestå, men fra 2021 så vil man få ny minstelønn fra 1. april 

• Man vekter uregelmessige tillegg og bonus i mindre grad som en del av det statistiske 

grunnlaget. Det gir seg i praksis i utslag i en gradvis reduksjon av størrelsen på framtidig 

minstelønn,  

• For 2021 og for 2022 så er det allerede satt av hhv. 0,5 % og 0,3 % til lokale forhandlinger. 

Gitt hvordan de fire kriterier slår ut i din bedrift, så kan det avtales mer lokalt. 

• Fra 2026 så vil det komme et nytt statistikkgrunnlag og en ny lønnsgarantiordning  

 

Kompetanse 

- Det er avtalt et kompetanseutvalg og et kompetansefond.  

- Fra 2021 så vil bedriftene starte innbetaling inn til fondet.  

- Når fondet er på plass så vil det komme mer informasjon om dette.  

- Det skal jobbes, sammen med myndighetene, for å etablere ett eget bransjeprogram for 

grossistbransjen. 

- Samlet sett så betyr dette mer opplæring, mer tid og mer penger.  

 

Utvalg  

Det er satt ned flere utvalg, som vil få betydning for hvordan tariffavtalen skal brukes og hvordan den 

skal se ut ved senere oppgjør. Tema: Hvem skal avtalen være til for, kompetanse og ny 

lønnsgarantiordning.  

 

Gjennomføring 

Alle endringer gjøres gjeldende fra 1. april. Unntak vil være ny § 3, som gjøres gjeldende fra 30. 

september.  

 

For ytterligere informasjon om resultatet vises til protokollen:  

https://www.parat.com/dm_documents/Protokoll_2020_Grossistoverenskomsten.pdf_sUDIu.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 
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