
 

 

Tariffinformasjon 
 
 
Denne eposten er sendt til våre medlemmer omfattet av Riksavtalen med  

NHO Reiseliv. 

        Oslo, 24.10.2020 

 

Meklingsløsning – streik avverget! 
 

Klokken 10.30 lørdag morgen; etter mer enn ti times mekling på overtid, ble Parat og NHO Reiseliv  

enige om å godta Riksmeklers forslag til løsning i årets oppgjør på Riksavtalen.  

Resultatet samsvarer med meklingsløsningen i oppgjøret mellom Fellesforbundet og NHO 

Reiseliv. 

 

Hva har vi blitt enige om? 

 

Hovedpunktene i løsningen ble som følger:  

  

Økonomi: 

• Generelt tillegg på kr 0,50 per time til alle og på minstelønnssatsene  

• Minstelønnssatsene økes med ytterligere kr 1,40 per time  

 

Det betyr at medlemmer som ligger på minstelønnssatsene får lønnstillegg på totalt kr 1,90 per 

time (kr 3705 per år for de som jobber 37,5 timer per uke). 

 

Tilleggene gis med virkning fra 1. april 2020. 

 

Oppgjøret er i tråd med rammene fra frontfaget.  

 

Forskuttering av sykepenger: 

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

av sykepenger. Dette gjelder fra 1. juli 2021 og kan medføre at flere vil få forskuttering ut over 

dagens lovpålagte arbeidsgiverperiode på 16 dager. 

 

Videreføring av bransjeprogrammet 

Partene er enige om å samarbeide for at bransjeprogrammet for reiseliv blir videreført etter 

koronakrisen, forutsatt at finansieringen besørges av det offentlige. Det er sendt brev til regjeringen 

der partene ber om at bransjeprogrammet videreføres og at regjeringen følger opp med nødvendig 

finansiering. Brevet ser du på våre web-sider. 

  

Likestilling 

Partene er enige om viktigheten av aktivt og målrettet arbeid for likestilling og for å hindre  

diskriminering. 

 

Parat og NHO Reiseliv vil minne de lokale partene på viktigheten av at de gjennom aktivt  

partssamarbeid tar i bruk likestillings- og diskrimineringsloven 

 



Annet 

 

Bruk av ekstrahjelp 

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal se på ulike tilknytningsformer og virksomhets- 

organisering i arbeidslivet. YS er representert i dette arbeidet der man også vil se nærmere på 

bruken av ekstrahjelp og regelverket knyttet til denne, og andre tilknytningsformer. 

 

Lokale forhandlinger 

Det skal gjennomføres lokale forhandlinger i henhold til avtalens bestemmelser, se § 3.1.2. i 

Riksavtalen. Eventuelle tillegg skal gis på grunnlag av den enkeltes bedriftsøkonomiske virkelighet 

etter en samlet vurdering av bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og 

konkurranseevne.  

  

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

under eller etter forhandlingene, ta kontakt med forhandlingsavdelingen.  

 

Uravstemning 

Oppgjøret vil bli sendt ut på uravstemning. Svarfristen er satt til 16. november 2020.  

Det blir sendt ut egen informasjon om gjennomføringen. 

 

For ytterligere informasjon om resultatet vises til protokollen som vil bli publisert her:  

https://www.parat.com/tariff/tariffavtalene-17066/nho/riksavtalen-nho/nho-reiseliv---ys/parat- 

 

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

 

 

Takk til forhandlingsutvalget! 

 

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

og godt humør.  

 

Kontaktinformasjon 

 

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

tariff@parat.com 

 

Spørsmål kan også rettes til avtaleansvarlig Grete Dieserud, tlf. +47 951 84 492, e-post: 

grete.dieserud@parat.com eller din tillitsvalgte i forhandlingsutvalget: 

 

Dragoje Milovanovic, Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo: Tlf.: +47 934 98 761 e-post: 

mikibgd@hotmail.no 

Nils Henjum, Gate Gourmet, BGO: Tlf.: +47 474 08 087 e-post: nilsihenjum@gmail.com 

Arvydas Dragonas, Gate Gourmet, OSL: Tlf.: +47 466 21 886 e-post: adragonas@gategroup.com 

Jonas Nilsson, Scandic Holmenkollen Park Hotel, Oslo: Tlf.: +47 979 03 471 e-post: 

jonas.nils.nilsson@gmail.com 

Stein Risbø, Select Service Partner, OSL: Tlf.: +47 924 57 188 e-post; katelar@online.no 
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