Tariffinformasjon
Denne eposten er sendt til medlemmer på tariffavtale med NHO.

Oslo, 11. april 2021

Enighet i NHO-oppgjøret
Meklingen førte frem – streik er avverget
Etter mer enn 15 timers mekling på overtid kom YS og NHO i dag til enighet i det sentrale
lønnsoppgjøret for 2021. Dermed blir det ingen streik.
Rammen for oppgjøret er beregnet til å være 2,7 % og inkluderer et overheng (helårsvirkningen av tillegg gitt i fjor) fra 2020 på 1,0 % og en forventet lønnsglidning (kostnad som
følge av lokale forhandlinger og øvrige endringer lokalt) på 1,0 %. Verdien av de sentrale
tilleggene er dermed beregnet til 0,7%
1. Hvem får hvilke lønnstillegg?
•
•

Alle ansatte får et generelt tillegg på kr 2,25 per time
Medlemmer på tariffavtaler med gjennomsnittslønn under 90 % av
industriarbeiderlønn får ytterligere kr 1,00 per time i lavlønnstillegg, totalt
kr 3,25 per time. Dette gjelder følgende av Parat sine avtaler:
•
•
•
•
•
•

Industrioverenskomsten TEKO (tekstilindustrien)
Renholdoverenskomsten
Riksavtalen (hotel, overnatting, restaurant og catering)
Service- og vedlikeholdsoverenskomsten
Vekteroverenskomsten
Overenskomst for trykkeri og grafiske bedrifter

Alle tilleggene gis med virkning fra 1. april 2021.
3. Garantitillegg
På enkelte avtaler er det gitt garantitillegg. Dette i tråd med bestemmelsene i den enkelte
tariffavtale. Oversikt over disse tilleggene vil bli kommunisert i løpet av neste uke til dere som
er tillitsvalgte på de aktuelle tariffavtalene.
•

Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg mv. for
arbeid utført før vedtakelsen.

•

Arbeidstakere som har sluttet i bedriften før vedtakelsen (6. mai 2021) får ikke
tilleggene som er forhandlet frem.

Lokale lønnsforhandlinger
På avtaler med lokal forhandlingsrett skal det føres forhandlinger på grunnlag av
bestemmelsene i de enkelte overenskomster. Eventuelle tillegg skal gis på bakgrunn av den
enkelte bedrifts økonomiske virkelighet, dvs. bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne.
Forhandlingene skal føres mellom de stedlige parter og skal være reelle, uavhengige av hvilke
begreper overenskomstene inneholder mht. forhandlinger, drøftinger, vurderinger eller
lignende.
Parat sin vurdering av oppgjøret
Oppgjøret tar hensyn til konkurranseutsatt industri og er et bidrag til å sikre at våre
medlemmer fortsatt skal ha gode og trygge arbeidsplasser også i framtida. Sammen med
virkningen av fjorårets oppgjør, en forventet prisstigning på 2,8 % og lokale oppgjør i mange
virksomheter, vil kjøpekraften være sikret for de fleste av våre medlemmer i år.
Mer informasjon
Vi vil informere om resultatet på nettmøter mandag 12. april kl. 10.00 og kl. 13.00.
Påloggingsinformasjon:
https://us02web.zoom.us/j/4458348779?pwd=QllXY2szR1ZCUXVFRVliUVJBMnFrdz09
Meeting ID: 445 834 8779
Passcode: 070421
Du kan også ta kontakt med forhandlingsavdelingen på tlf. 482 10 100 eller e-post tariff@parat.com
Spørsmål kan også rettes til Parats representanter i YS forhandlingsdelegasjon:
•
•
•

Kjell Morten Aune, spesialrådgiver - tlf.: +47 977 85 814, e-post: kma@parat.com
Turid Svendsen, forhandlingssjef - tlf.: +47 913 08 745, e-post:
turid.svendsen@parat.com
Anneli Nyberg, nestleder - tlf.: +47 469 45 059, e-post: anneli.nyberg@parat.com

Vennlig hilsen
Forhandlingsavdelingen

