
Tariffinformasjon 
Denne eposten er sendt til alle medlemmer omfattet av tariffavtale med Virke 

Oslo, 14. april 2021 

Enighet med Virke i årets mellomoppgjør 

YS og Virke kom i kveld til enighet om lønnsregulering for 2021. 

Dette omfatter de 10 tariffavtalene Parat har med Virke i forhandlingsområdet handel og 

service. 

Forhandlingene med Virke for HUK-avtalene og Mønsteravtalen for tannhelsesekretærer vil 

finne sted senere. 

1. Avtaler som har fått generelle tillegg

a) Medlemmer omfattet av følgende tariffavtaler får et generelt tillegg på kr 2,25 per

time:

- Begravelsesbyråavtalen

- Biloverenskomsten

- Farmasiavtalen

- Fritids- og opplevelsesavtalen

- Grossistoverenskomsten

- Landsoverenskomst for studentsamskipnader

- Service- og vedlikehold overenskomsten

- Verksted overenskomsten

b) Medlemmer omfattet av følgende tariffavtaler får et generelt tillegg på kr 0,50

per time:

- Funksjonæravtalen

- Reiselivsavtalen

2. Avtaler som har fått lavtlønnstilegg

Medlemmer omfattet av

- Biloverenskomsten

- Farmasiavtalen

- Fritids- og opplevelsesavtalen

- Landsoverenskomst for studentsamskipnader

- Service- og vedlikehold overenskomsten

får ytterligere kr 1,00 i lavlønnstillegg; til sammen kr 3,25.

Lavlønnstillegg er bare gitt til medlemmer der gjennomsnittslønnen på avtaleområdet 

ligger under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn (90 % tilsvarer kr 455 940) 

3. Avtaler med særskilt forhandlingsløsning

For medlemmer omfattet av Farmasiavtalen er det også fremforhandlet et såkalt

«utjevningstillegg» på kr 1,- per time. Dette som følge av mindre lokale tillegg og derav

dårligere total lønnsutvikling enn på andre avtaleområder.
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Med dette vil medlemmer på Farmasiavtalen få et lønnstillegg på til sammen kr 4,25 per 

time (kr 663,- pr måned/kr 7 956,- pr år).   

  

4.  Justering av minstelønn  

I tillegg foretas følgende justeringer av minstelønnstabellen i Funksjonæravtalen og 

Reiselivsavtalen: 

 

a)  Funksjonæravtalene 

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

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

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

 

b)  Reiselivsavtalen: 

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

Tilleggene i punkt 1 - 4 ovenfor gis med virkning fra 1. april 2021. 

 

5.  Avtaler hvor det også er gitt garantiregulering 

For arbeidstakere omfattet av Funksjonæravtalen og Reiselivsavtalen så ble det avtalt 

garantireguleringer per 1. februar i år. Kostnaden for disse garantireguleringen gjør at 

det ikke var rom å gi lavlønnstillegg eller like stort generelt tillegg som på øvrige avtaler. 

 

Garantireguleringene innebærer at lønnstrinn 6 i Funksjonæravtalen og lønnstrinn 3 i 

Reiselivsavtalen er økt med kr 3,10 per time (kr 504,- per måned).   

 

For medlemmer omfattet av Grossistoverenskomsten er det avtalt garantiregulering med 

virkning fra 1. april. Informasjon om de nye satsene er gitt i tidligere tariffinformasjon fra 

Parat. Det er i tillegg satt av kr 0,60 til kompetansefondet med virkning fra 1. juli.   

 

6.      Lokale forhandlinger 

I overenskomster som gir rett til lokale forhandlinger, skal disse føres på basis av de 

enkelte overenskomster og slik at 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.  

De som har behov for veiledning om de lokale forhandlingene i sin virksomhet, bes om å 

ta kontakt med forhandlingsavdelingen.  

       

7.  Rammen for tariffoppgjøret 

Den økonomiske rammen for oppgjøret er beregnet til 2,7 %. Dette inkluderer et 

overheng fra 2020 (helårsvirkningen av tillegg gitt i fjor) på 0,7 % og forventet 

lønnsglidning på 1,34 % (resultatet av lokale tillegg og lønnsendringer som følge av 

stillingsendringer). Kostnaden av de sentrale tilleggene er beregnet til 0,68 %. 

Virke-oppgjøret har dermed en kostnadsramme tilsvarende NHO-oppgjøret. 

 

8.  Mer informasjon    

Det vil bli foretatt en nærmere oppdatering av alle minstelønnssatser og informasjon om 

dette vil bli sendt ut i løpet av neste uke. 
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Vi vil informere om resultatet av oppgjøret på nettmøte i morgen torsdag 15. april  

kl. 10.00.  

 

Påloggingsinformasjon:   

https://us02web.zoom.us/j/84654721263?pwd=dTBLbTBzNG9yZXZIZHlOTTAraDQ2UT

09 

Meeting ID: 846 5472 1263 

Passcode: 280428 

 

 

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: mobil: +47 977 85 814, e-post: kma@parat.com  

Thomas Lilloe, forhandler: Mobil: +47 917 63 509, e-post: thomas.lilloe@parat.com 

Turid Svendsen, forhandlingssjef: Mobil: +47 913 08 745, e- post:  

turid.svendsen@parat.com  

Anneli Nyberg, nestleder: Mobil: +47 469 45 059, e-post: anneli.nyberg@parat.com  
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