
PROTOKOLL

År 2020, den 25, 26, 27. og 28 august., ble det 
gjennomført forhandlinger mellom 
Hovedorganisasjonen Virke og Parat om 
Funksjonæravtalen.

Tilstede:

Fra Hovedorganisasjonen Virke:
Torgeir Kroken
Ida Blomquist
Guri Magneshaugen
Annecken Brandtsæter Jenssen
Kirsten Haug
Christopher Tønnessen

Fra Parat:
Kjell Morten Au ne 
Pi a Will ange r 
Renate Messel Hegre 
Mona Steffensen 
Linda Iversen Norbeck

-ooOoo-

Etter felles- og særmøter er partene ikke kommet til enighet. Parat brøt 
forhandlingene og meddelte at de vil varsle Riksmekleren om plassoppsigelse/- 
fratredelse.

Vedlagt følger partenes krav i forhandlingene.

Oslo, 28.8.2020

For Hovedorganisasjonen Virke For Parat

Torge\r Kroken



25.august kl. 12.30

Krav fra Parat ved tariffrevisjonen 2020- 
Funksjonæravtalen og Landsomfattende tariffavtale for

administrativt personale

Krav ved tariffrevisjonen av Funksjonæravtalen Virke -Parat 
Endringer er markert med kursiv.
Slettet tekst er markert med gjennomstrekning i kursiv.

1. ØKONOMI

Vi krever reallønnsvekst for alle medlemmer.
Konkretisering av kravet vil komme i løpet av forhandlingene.

2. Tekstkrav

§3
Arbeidstid

§ 3.2 (nytt siste ledd
Funksjonærer med særlig uavhengig stilling, jfr. AML § 10-12(2), prioriterer selv sine 
oppgaver, bestemmer selv hva de skal gjøre, hva som skal delegeres til andre, når 
arbeidet skal gjøres og hvordan arbeidet skal utføres.

§6
Lønn under sykdom

§6.6
Virke og Parat vil anbefale lokale parter å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av 
sykepenger der dette ikke gjøres. Partene anmoder Bedriftene har ikke adgang til em 
ikke å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av 
sykepenger.

§13
Diverse bestemmelser
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NY 13.8 Fjernarbeid
Partene er positive til fjernarbeid og har utarbeidet en rammeavtale og 
forslag til mønsteravtale om fjernarbeid. Dersom det er forenlig med 
bedriftens behov, kan arbeidstakeren gis mulighet for en fleksibel 
arbeidssituasjon innenfor en forpliktende ramme. Partene anbefaler at 
rammeavtale og mønsteravtale om fjernarbeid benyttes ved 
fjernarbeidsforhold jf. bilag x.

Partenes utgangspunkt er at alt fjernarbeid skal baseres på frivillighet 
og at arbeidstakerens tilhørighet til det sosiale miljøet på 
arbeidsplassen opprettholdes

§15
Lønnsregulering

§ 15.1
Sentrale reguleringer pr. 01.04.2020

{Konkretisering av kravet vil komme i løpet av forhandlingene.}

Lønnsgarantiordningen
Parat ønsker at det fortsatt skal være en lønnsgarantiordning for perioden 2020- 
2022. Men vi ønsker å drøfte praktisering av bestemmelsen og mulige endringer.

§ 15.2
Før utløpet av 1. avtaleår skal det opptas forhandlinger mellom Virke og YS eller det 
organ YS bemyndiger om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. Partene er 
enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjon på 
forhandlings-tidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår, samt pris- og lønnsutviklingen i
1. avtaleår.

Endringene i tariffavtalene for 2. avtaleår tas stilling til i YS’ organer og Virke.

Hvis partene ikke blir enige, kan den organisasjon som har fremsatt krav, innen 14 - 
fjorten - dager etter forhandlingenes avslutning si opp de enkelte tariffavtaler med 14 
- fjorten -
dagers varsel (dog ikke til utløp før 1. april 2021).

§ 15.3 Årlig lønnsvurdering
Årlig lønnsvurdering
De ansatte skal etter en samlet vurdering av bl.a.:

Stillingens arbeids- og ansvarsområde 
Arbeidstakerens kompetanse og egnethet 
Prinsippet om lik lønn for arbeid av lik verdi
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lønnes ut over de fastsatte minstelønnssatser, jf. bilag 1.

Ovenstående lønnsvurdering skal skje en gang årlig og det anbefales at den finner 
sted i tidsrommet 1. april til 1. august.

Det b&r-skal i utgangspunktet være lønnsforskjell mellom lønnstrinn 6 og ansatte 
med henholdsvis 10 og 15 års ansettelse i bedriften.

§17
Overenskomstens ikrafttredelse og varighet

§ 17.1
Denne overenskomst med bilag trer i kraft fra vedtakelsen (xx.xx.2020) og gjelder til 
31.03.2022. De nye lønningene gjelder fra 01.04.2020.

§ 17.2.
Overenskomsten fornyes automatisk for 1 år om gangen hvis skriftlig oppsigelse fra 

en av
partene ikke er fremkommet innen 2 måneder før utløpstid.

Del D- § 18 Kompetanseutvikling

Bestemmelsene i kapittelet gjennomgås med tanke på oppdatering og tilpasning til 
avtaleområdet/bransjene sitt behov for etter- og videreutdanning.

Bransjemessige programmer og samarbeid med det offentlige om programmer og 
EVU bør vurderes særskilt.

§19
Likestilling

a) Overskriften endres til Likestilling og diskriminering

b) 19.4 Protokolltilførsel
Partene vil i tariffperioden sette i gang tiltak som kan fremme likestillingsafbeidet i
bedriften. Det vil f. eks. være forsøk med likestillingsplaner/- avtaler i små og store
bedrifter. Partene er enige om å arbeide aktivt og målrettet for likestilling og for å 
hindre diskriminering. Partene vil intensivere informasjonsarbeidet og 
opplæringstilbudet til medlemsbedriftene i tariffperioden 2020-22. De sentrale parter 
skal minne partene lokalt på viktigheten av at de gjennom aktivt partssamarbeid tar i 
bruk den nye likestillings- og diskrimineringsloven. Erfaring fra dette arbeidet skal 
brukes i et felles informasjonsarbeid og danne grunnlag for en eventuell fremtidig 
revisjon av § 19.
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NY xxx bestemmelse
Bærekraft, miljø og utvikling av arbeidslivet

Klimamålene må tas på alvor, også mellom partene i arbeidslivet, bedriftene og de 
ansatte.

Et foreløpig konkret krav, som bør inn i ny bestemmelse er:

Partene er enige om at ledelsen og ansatte gjennom medinnflytelse og samarbeid 
skal bidra til FNs bærekraftsmål.

Hvordan målene skal nås ønskes drøftet med Virke. Ytterligere konkrete krav vil 
vurdert fremmet underveis i forhandlingene.

Bilag 1
Minstelønnsatser for butikk- 

kontor- og lageransatte

Trinn 1 - 5 og heves med xx kr pr. time.

Bilag 5 om lærlinger redigeres i samsvar med dette.

Krav om ny minstelønnsskala fra 01.04.2020 blir som følger:

Unge arbeidstakere under 16 år kr xx.xxx,-
Unge arbeidstakere under 18 år kr xx.xxx,-
Lønnstrinn 1 kr xx.xxx,-
Lønnstrinn 2 kr xx.xxx,-
Lønnstrinn 3 (25 år) kr xx.xxx,-
Lønnstrinn 4 kr xx.xxx,-
Lønnstrinn 5 kr XX. XXX,-
Lønnstrinn 6 kr XX. xxx,-

Bilag 5
Lærlinger og fagarbeidere

1.2 Minstelønnssats faglært:

1. året som faglært trinn 6
2. året som faglært kr x.xxx,- per måned over trinn 6 (kr xxx per time)
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Faglærte etter Opplæringslovens § 3-5 med mindre enn 6 års ansiennitet ved 
fagprøven, lønnes etter satsen for 1. år som faglært.

Faglærte etter § 3-5 med 6 års lønnsansiennitet fra før, lønnes etter 2. år som 
faglært.

Lønn som faglært fra 3-årig skole:
1. år som faglært trinn 2
2. år som faglært trinn 6
3. år som faglært kr x.xxx,- pr måned over trinn 6 (kr xx,xx pr time)

Satsene reguleres 1. april hvert år.

For arbeidstakere som er faglærte eller tilsvarende og som har ansvarstillegg iht. § 
15.3, skal tillegget for faglært (kr 9,50 per time) gis uavkortet.

Personlige tillegg som er gitt med begrunnelse i ervervet realkompetanse, kan av 
arbeidsgiver revurderes når arbeidstaker får tillegget for faglært.

Nytt bilag x
Bilag x

Rammeavtale for fjernarbeid

Se bilag 8 i Landsoverenskomsten HK-Virke. Tilsvarende tekst ønskes tatt inn som 
nytt bilag.

Nytt bilag xx

Se bilag 11 i Landsoverenskomsten HK-Virke. Tilsvarende tekst ønskes tatt inn som 
nytt bilag.

Bilag xx
Ran, ransforsøk og vold

***

Redaksjonelle og tekniske endringer

Arbeidstid:
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Hvis partsarbeid og de parallelle forhandlingene med HK har medført nye endringer i 
kapittelet om arbeidstid, så bes det om at tilsvarende endringer vurderes inntatt i 
funksjonæravtalene.

***

KRAV FRA PARAT TIL LANDSOMFATTENDE TARIFFAVTALE FOR
ADMINISTRATIVT PERSONALE 2020-2022

Generelt:
Vi krever at avtalen inkludert bilagene oppdateres og endres lik tilsvarende endringer 
i Funksjonæravtalen Virke- og Parat. Kravene for Funksjonæravtalen gjelder også for 
denne overenskomsten med unntak av krav som gjelder lønnsbestemmelsene.

§17
Overenskomstens ikrafttredelse og varighet

§ 17.1
Denne overenskomst med bilag trer i kraft fra vedtakelsen (xx.xx.2020) og gjelder til 
31.03.2022.

kkk

Det tas forbehold om nye og endrede krav
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27.august kl. 14.45

Revidert krav fra Parat ved tariffrevisjonen 2020 -
Funksjonæravtalen

Krav ved tariffrevisjonen av Funksjonæravtalen Virke/ Parat 2020-2022.
Endringer er markert med kursiv.
Slettet tekst er markert med gjennomstrekning i kursiv.
Rød tekst er satt inn for å vise endringer i forhold til kjent tekst fra andre tariffavtaler.

4.6

Matpenger - kr 86,50,- 90,- skal betales i forbindelse med overtidsarbeid til 
arbeidstakerne:

a) som allerede har arbeidet ordinær dagtid og som samme dag blir 
tilsagt til overtid i tilslutning til den ordinære arbeidstids slutt og

b) når overtiden varer mer enn 2 timer og
c) når bedriften ikke skaffer mat.

***

Det tas forbehold om nye og endrede krav

ic-k-k

1



VIRKE
Virkes krav til tariffrevisjonen Hovedorganisasjonen Virke - Negotia, Finansforbundet og Parat

25. - 28. august 2020

Hovedoppgjøret 2020

Funksjonæravtalen Hovedorganisasjonen Virke - Negotia, Finansforbundet og Parat

KRAV1

25. august Kl. 12

1 av 2 sider



PUNKT I
Virke vil vurdere alle krav opp mot vår overordnede strategi for tariffarbeidet i Virke.

PUNKT II
Virke vil gjennomføre alle forhandlinger i tråd med frontfagets ramme.

PUNKT III
Garantilønnsbestemmelsene må endres.

PUNKT IV
Virke vil ikke akseptere krav om forskuttering av sykepenger eller lønn under sykdom utover lovens 
bestemmelser.

PUNKT V
Virke vil vurdere om det er hensiktsmessig å ta inn bestemmelser om miljø og bærekraft i 
overenskomstene.

PUNKT VI
De sentrale parter må oppfordre de lokale parter til å utnytte det handlingsrommet som følger av 
arbeidsmiljøloven til å lage lokalt tilpassede avtaler.

--0O0--

Det tas forbehold om å fremsette nye og endrede krav under forhandlingene.
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VIRKE
Virkes krav til tariffrevisjonen Hovedorganisasjonen Virke - Negotia, Finansforbundet og Parat

25. - 28. august 2020

Hovedoppgjøret 2020

Landsoverenskomsten Hovedorganisasjonen Virke - Negotia, Finansforbundet og Parat

KRAV 3

26. august Kl. 1100

1 av 2 sider



VIRKE
Virkes krav til tariffrevisjonen Hovedorganisasjonen Virke -

25.- 28. august 2020
- Negotia, Finansforbundet og Parat

Hovedoppgjøret 2020

Landsoverenskomsten Hovedorganisasjonen Virke - Negotia, Finansforbundet og Parat

KRAV 4

26. august Kl. 1800

1 av 2 sider
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§ 12 SPESIELLE FORDELER
Spesielle fordeler som er praktisert eller tilsagt den enkelte eller samtlige som omfattes av denne 
overenskomst, kan ikke forringes i tariffperioden.

Krav: Bestemmelsen utgår.

--0O0—

Det tas forbehold om å fremsette nye og endrede krav under forhandlingene.
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