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Tariffrevisjon 2018 - Landforpleiningsavtalen 

 

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 

3,60 per time på 37,5 timers uke. 
 

Regulering av minstelønnssatser 

Minstelønnssatsene i Landforpleiningsavtalen er regulert med kroner 3,60 per time, på 37,5 timers uke.  
 

Regulering av andre satser 

Tilleggene for skift og helg i avtalens § 3 pkt. 4 og 5 økes med 5,46%. 
 

Nye minstelønnssatser gjeldene fra 1. april følger vedlagt. 
 

Etterregulering og etterbetaling 

Regulering av lønn og øvrige satser gjennomføres fra 1. april. 
Personer som har sluttet før vedtagelsesdatoen 27. april har ikke krav på etterregulering fra 1. april.  

 
Prosentvise overtidstillegg og prosentvise helligdagstillegg for arbeid forut for vedtagelsen 27. april skal 

heller ikke etterreguleres. Etter vedtakelsesdatoen den 27. april skal det kreves lokale lønnsforhandlinger 
jfr. Landforpleiningsavtalens §3 punkt 2.4. 
 

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. 
 
Lokale forhandlinger 

I protokollen fra det samordnede oppgjøret har LO og NHO avtalt følgende:  
"Lokale fohandlinger skal føres på basis av de enkelte overenskomster og slik at tillegg skal gis på 

grunnlag av den enkelte bedrifts økonomiske virkelighet, dvs bedriftens økonomi, produktivitet, 
fremtidsutsikter og konkurranseevne.  
 

Lokale forhandlinger skal føres mellom de stedlige parter og skal være reelle, uavhengig av hvilke 
begreper overenskomstene inneholder mht. forhandlinger, drøftinger, vureringer og lignende."  
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