Tariffinformasjon
Oslo, 2. mai 2022

Til våre medlemmer omfattet av Riksavtalen

Uravstemning
Vi viser til tariffinformasjon av 24. april om meklingsresultatet på avtalen.
Oppgjøret skal nå ut på uravstemning med svarfrist satt til kl. 12.00 den 19. mai 2022.
Hvordan skal du stemme?
Avstemningen vil bli gjennomført elektronisk via Parat sine websider. Alle medlemmer med
registrert e-postadresse vil derfor få en e-post med informasjon og en unik lenke til hvert enkelt
medlem. Dette for å ivareta anonymitet.
Ved å trykke på den tilsendte lenken kommer du rett til «uravstemningsområdet». Der skal du
stemme JA eller NEI til resultatet.
Hva skal du stemme over?
Det dere skal ta stilling til og stemme over, kommer frem av Riksmeklers møtebok som er lagt ut
på følgende link: https://www.riksmekleren.no/dv-cms/resources/2022-008-motebok-ogforhandlingsprotokoll.pdf
De viktigste delene av resultatet er kommentert nedenfor på s. 2.
Forhandlingsutvalgets vurdering
Forhandlingsutvalget på Riksavtalen anbefaler enstemmig at du sier JA til resultatet.
Hvilken betydning har avstemningsresultatet?
Landsmøtet i Parat har vedtatt regler for uravstemning. Hvis flertallet av totalt antall medlemmer på
avtalen stemmer JA, er forslaget vedtatt. Stemmer flertallet av medlemmene på avtalen NEI, er
forslaget forkastet. Blir det ikke slikt flertall hverken for eller mot, vil avstemningen være rådgivende
med mindre minst 2/3 av medlemmene omfattet av tariffavtalen har avgitt stemme.
Forhandlingsutvalget vil legge betydelig vekt på de råd som kommer fra medlemmene, og
oppfordrer derfor alle medlemmer til å gi uttrykk for sin mening gjennom avstemningen.
Stemmes meklingsresultatet ned, betyr det at Parats medlemmer på avtalen må ut i streik med
mindre NHO Reiseliv aksepterer å gjenoppta forhandlingene.
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Kontaktinformasjon
Eventuelle spørsmål kan rettes til Parats forhandlingsavdeling på tlf.: +47 482 10 100 eller e-post
tariff@parat.com.
Alternativt kan du kontakte din tillitsvalgt eller forhandlingsleder Grete Dieserud på e-post:
gd@parat.com, mobil +47 951 84 492.

Vennlig hilsen
forhandlings- og arbeidslivsavdelingen

Hovedpunktene i meklingsløsningen
Lønn
•

Med virkning fra 1. april gis det et generelt tillegg til alle på kr. 4,00.

•

Minstelønnssatsene heves fra kr. 4,47 til kr. 8,97 per time på 37, 5 timers uke.
For arbeidstakere som er omfattet av 35,5 timers uke utgjør dette fra kr. 4,73 til kr. 9,51
per time.

•

Tilleggene for arbeid på kveld, helg og natt heves med 3,2 %.

Alle er altså sikret minst kr. 4 i tillegg per time. For ansatte som ligger over minstelønn, vil
lønnstillegget avhenge av forskjellen mellom nåværende lønn, og de nye lønnssatsene i
Riksavtalen. Ingen skal etter lønnsjusteringen ha lavere lønn enn minstelønn.
Vi sender ut de nye minstelønnssatsene så snart disse er mottatt fra NHO Reiseliv.

Andre endringer i avtalen

•

Bestemmelsen om arbeidstøy og sko har fått mindre endringer.

•

I Bilag 3 om likestilling, likelønn og ikke-diskriminering er partenes forpliktelser til å
forhindre diskriminering styrket.

•

I Bilag 4 om etter- og videreutdanning er det gjort endringer som styrker ansattes
muligheter til å ta etterutdanning. Blant annet er det tilrettelagt for at arbeidstaker skal
kunne gjennomføre kompetansehevende tiltak av inntil 7,5 times varighet per år, betalt med
vanlig lønn.

For øvrige detaljer om resultatet vises det Riksmeklers møtebok.

