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Enighet med Virke i årets mellomoppgjør 

YS og Virke kom i dag til enighet om lønnsregulering for 2019. Dette omfatter de 8 tariffavtalene 

Parat har med Virke i forhandlingsområde "Handel og service". 

Forhandlingene med Virke for HUK avtalene og Mønsteravtalen for tannhelsesekretærer vil 

finne sted senere.   

1. Avtaler som har fått generelle tillegg og lavlønnstillegg

Medlemmer omfattet av følgende tariffavtaler får et generelt tillegg på kr. 2,50 per time:

- Farmasiavtalen

- Verkstedoverenskomsten

- Begravelsesbyråavtalen

- Landsoverenskomst for studentsamskipnader

Medlemmer omfattet av Farmasiavtalen får ytterligere kr. 2,00 i lavlønnstillegg, til sammen 

kr. 4,50. 

Lavlønnstillegg er bare gitt til medlemmer der gjennomsnittslønnen på avtaleområdet 

ligger under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn (90 % tilsvarer kr. 430 200).

2. Avtaler med særskilt forhandlingsløsning

For medlemmer omfattet av Landsoverenskomst for studentsamskipnader er det i tillegg

til det generelle tillegget i punkt 1 ovenfor, satt av en pott på 1,18 % av lønnsmassen i den

enkelte studentsamskipnad. Fordelingen av denne potten skal skje i lokale forhandlinger.

Forhandlingene skal finne sted innen 20. juni.

3. Avtaler hvor det ikke er gitt sentrale tillegg, men hvor minstelønnen er økt

For arbeidstakere omfattet av Funksjonæravtalen og Reiselivsavtalen så ble det avtalt

garantireguleringer per 1. februar.

Kostanden for disse garantireguleringen gjør at det ikke var rom å gi generelle tillegg eller

lavlønnstillegg på disse avtalene.

Regulering av trinn 6 med kr. 5,80 per time var resultatet av garantireguleringen.

Det ble derimot avtalt følgende økning av minstelønnssatsene:



a) Funksjonæravtalene

Minstelønnssatsene på trinn 1 til 3 heves med kr. 2,00 pr time.

Minstelønnssatsen på trinn 4 heves med kr. 3,00 pr time.

Minstelønnssatsen på trinn 5 heves med kr. 5,00 pr time.

b) Reiselivsavtalen:

Minstelønnssatsene på trinn 1 og 2 heves med kr. 2,00 pr time.

4. Avtaler hvor det kun er gitt garantitillegg per 1. februar

Medlemmer omfattet av Grossistoverenskomsten har gjennom garantireguleringen fått

opp til kr. 8,15 pr. time med virkning fra 1. februar.

Kostnaden ved denne avtalte garantireguleringen gjør at det ikke var rom for ytterligere

tillegg på denne avtalen. Det betyr at de avtalte tilleggene per 1. februar blir de sentrale

tilleggene for denne avtalen i årets oppgjør. Det vises her til tidligere utsendt tariff-

informasjon om garantitillegget for 2019.

5. Lokale lønnsforhandlinger

Det skal føres lokale forhandlinger i alle bedrifter som er omfattet av en av de 8

tariffavtalene. De lokale forhandlingene skal føres på basis av bestemmelsen i de enkelte

overenskomster. Eventuelle tillegg skal gis på grunnlag av den enkelte virksomhets

økonomiske virkelighet, dvs. virksomhetens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og

konkurranseevne.

Lokale forhandlinger føres mellom de stedlige parter og skal være reelle, uavhengig av hvilke

begreper overenskomstene inneholder med hensyn til forhandlinger, drøftinger, vurderinger

eller lignende. Er det noen klubber som har spørsmål om lokale forhandlinger så ta kontakt

med forhandlingsavdelingen.

6. Rammen for tariffoppgjøret

Den økonomiske rammen for oppgjøret, inkludert overheng fra 2018 på 1,1 %, forventet

lønnsglidning (resultatet av lokale tillegg og lønnsendringer som følge av stillings-

endringer) og de ulke sentrale tillegg utgjør til sammen en ramme på 3,2 %.  Det betyr at

Virke-oppgjøret har en kostnadsramme tilsvarende NHO-oppgjøret.

Har du spørsmål, ikke nøl med å kontakte Forhandlingsavdelingen på telefon 21 01 36 00

eller e-post forhandling@parat.com. Du kan også kontakte våre forhandlere på dette

avtaleområdet:

Thomas Lilloe, forhandler – telefon 917 63 509, e-post: thomas.lilloe@parat.com

Kjell Morten Aune, spesialrådgiver – telefon 977 85 814, e-post: kjell-

morten.aune@parat.com

Renate Messel Hegre, forhandler – telefon 926 07 351, e-post:

renate.messel.hegre@parat.com

Oversikt over de nye minstelønnssatsene følger vedlagt (med forbehold om mulige 

endringer).  
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Minstelønnstabeller – tariffavtalene i Virke 2019 

Funksjonæravtalen  fra 1 april 2019 

Trinn 
 Månedslønn med tillegg f.o.m 
1.4.2019   

Timelønn med tillegg f.o.m. 
1.4.2019  

Unge arbeidstakere under 
16 år  

 kr  18 915  kr  116,40 

Unge arbeidstakere under 
18 år  

 kr  19 403  kr  119,40 

1  kr  25 924  kr  159,53 

2  kr  26 062  kr  160,38 

3 (25 år)  kr  26 400  kr  162,46 

4  kr  27 144  kr  167,04 

5  kr  28 403  kr  174,79 

6 (fra 01.02.19 )  kr   33 438  kr   205,77 

7 Gjelder sentrallager  kr  36 936  kr  227,30 



a) Reiselivsavtalen fra 1. april 2019

Månedslønn med tillegg 
f.o.m 1.4.2019

Timelønn med 
tillegg f.o.m. 
1.4.2019 

 1år kr  25 924  kr  159,53 

 2 år kr  26 062  kr  160,38 

 3 år  kr  33 438  kr   205,77 

Trinn 3 ble endret som følge av garanti lønnsregulering pr 01.02.19

a) Begravelsesbyråavtalen fra 1. april 2019

Gruppe 1 – Arbeidstakere med overveiende rutinearbeid jf. tariffavtalens § 17.7

0år  kr  25 924  kr  159,53 

1 år  kr  26 062  kr  160,38 

2 år  kr  26 400  kr  162,46 

3 år  kr  27 144  kr  167,04 

4 år  kr  28 403  kr  174,79 

5 år  kr   33 438  kr  205,77 

Gruppe 2 – Arbeidstakere med kvalifisert arbeid jf. tariffavtalens § 17.7 

0 år  kr           30 250,00 

2 år  kr           31 928,00 

5 år  kr           33 869,00 

10 år  kr           35 023,00 



a) Grossistoverenskomsten: Minstelønn/garantilønn fra 1. februar 19

1. Voksne arbeidere over 18 år: 227,27 per time/  8 522,62 per uke (37,5) 

2. Arbeidende formenn og mekanikere: 230,63 per time/  8 648,62 per uke (37,5) 

3. For unge arbeidstakere fra 16-17 år: 159,09 per time 

4. For unge arbeidstakere fra 17 -18 år: 81,82 per time 

a) Farmasiavtalen: Minstelønnssatser gjeldende fra 1. april 2019:

Stillingsbenevnelse 0 år 4 år 8 år 12 år 

Apotektekniker 329188 339188 354188 374188 

Apotekmedarbeider 299188 - - 349188 



 a)    Landsoverenskomst for Studentsamskipnader- per 1. april 2019   

 

Arbeidstakere som er ansatt i stillinger som omfattes av minstelønns-satsene garanteres 
følgende lønnsutvikling fra 1. april 2018: 

 
 

     

 Stillingsgrupper 
Ny minstelønn 1.4.2019  

 0 år 4 år 8 år 10 år   

 

A. Stillinger uten særskilt krav til 
utdanning 

267199 272199 286699 314999 

 

 

B. Stillinger hvor det kreves 
fagarbeider-utdanning eller 
tilsvarende utdanning 

292999 297999 307499 329999 

 

 

C. Stillinger hvor det kreves 3 års 
høyskole-utdanning 

330699 336699 344599 368899 

 

 

D. Stillinger hvor det kreves 
høyskoleutdanning med ytterligere 
spesialutdanning 

349799 354799 361299 385699 

 

 

E. Stillinger med krav om 
mastergrad 

370699 391199 411699 428699 
 

 
 

     

       

       

       

       

       
 




