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Forbundets avdelinger og klubber (via avdeling) og enkeltstående bedrifter hvor landsoverenskomst for 

Hotell- og restaurantvirksomheter er gjort gjeldende 

 

 

 

 

Hovedoppgjøret 2020 - Landsoverenskomst for Hotell- og restaurantvirksomheter 

 

 

 

Vi viser til informasjon på forbundets nettsider om forhandlingene i årets hovedoppgjør. Oppgjøret er nå 

vedtatt og ny minstelønn og andre satser gjøres gjeldende fra 1. april. 

 

Regulering av lønn 

Alle arbeidstakere omfattet av ovennevnte overenskomst skal minimum ha sin lønn regulert med kroner 

0,50 per time fra 1. april 2020.  

 

Regulering av minstelønnssatser 

Minstelønnssatsene i Landsoverenskomst for Hotell- og restaurantvirksomheter er regulert med kroner 

1,72 per time, på 37,5 timers uke, for voksne arbeidstakere. Omregnet til 35,5 timers uke utgjør beløpet 

kroner 1,82 per time. På månedsbasis utgjør dette kroner 279,50. 

 

Satsene for unge arbeidstakere er ikke omfattet av garantiordningen, og satsene for unge arbeidstakere er 

derfor regulert med kroner 0,50 per time (37,5 timers uke). Omregnet til 35,5 timers uke utgjør beløpet 

0,53 kroner per time. På månedsbasis utgjør dette kroner 81.25. 

 

Regulering av andre satser 

Tilleggene for kveld-, helg- og nattarbeid er regulert med 2,2%. Det samme gjelder satsene for vask av 

arbeidstøy og trekk for kost og innkvartering i bedrift. Betalingssatsene for prosentlønnede servitører og 

lønn for lærlinger er regulert på vanlig måte. 

 

Etterregulering og etterbetaling 

Regulering av lønn og øvrige satser gjennomføres fra 1. april. 

 

Personer som har fratrådt på vedtakelsesdatoen eller tidligere, har ikke krav på etterregulering fra 

1. april. Prosentvise overtidstillegg og prosentvise helligdagstillegg for arbeid forut for vedtagelsen skal 

heller ikke etterreguleres. 

 

Arbeidstakere som var sykmeldt før 1. april har ikke krav på justert sykepengegrunnlag. 

Personer som ble sykmeldt etter 1. april har krav på justert beregningsgrunnlag for sykepenger, samt 

etterbetaling av differansen mellom gammelt og nytt beregningsgrunnlag. 

 

Nye minstelønnssatser gjeldene fra 1. april følger vedlagt. 

 

Lokale forhandlinger 
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Nå som oppgjøret er vedtatt skal lokale forhandlinger gjennomføres jfr. Landsoverenskomst for Hotell- 

og restaurantvirksomheter § 3.1. Lokale tillegg skal gis med virkning fra 1. juli, og gir dermed ingen rett 

til etterbetaling fra 1. april. 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Fellesforbundet 

 

 

Bjørn Skogstad Michella Maria Jensen 

(sign.)             (sign.) 

 

 

 

Dette brevet er elektronisk godkjent i Fellesforbundet og har derfor ingen signatur. 

 

 

 

 

 

 

 


