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Fra forb~dlingen~ 4. ·november-2020 m.ellom Fellesforbundet og NHO ,Reiseliv ve~~ 
i:evi.lljoti av :OvereD.SkOlllSt~ fuf bilutl~e_f~ petj.q~ 2Q29 - 20~-. 

T,JJ"~~: 
.J;i'n.-FeUesfQrb•4et: 
Fra NHO R~~y~ 

8tig Lun~~ ·Qg-pli-Mette-Stnmµes 
~- Kiffl.ensen:.og Ei~.sab~ Kloster· 

LQ_mutillegg: 
DetBis·et_g~~lt1;illegg·påkrO~SO·pr/.t (37,S.t/~e.) til alle med vitimibg fra-1. desember 
2020. I till~gg gis. et overenskomsttillegg på kr 1 ~.SO pr/t (31 • .S t/ukc)til alle med virkning -fra 
1. desem.bet" 2020. tilleggene-legges ·ikke pl minatelønnssmene. 

Nye.minstelønnssatser gjeidende fra "I. desember 2020~ 

§ 2-i. V-oksne art>eidstakere (øv.el" 18,år.)-m.fnstelønnssauer 

Klargj~ 
V ed ansettelse 
~6m.nd. 

pr~ .filn1; 
.1cr·u2,så 
kr 156~00. 

Kl.gi~ek.onswenteF pr. time 
Ved w·~J~ ·Jp,-1S~t-<>O: 
Ettm-6 mnd..- kr 161.00 . . . 

i.4-1 
Utlewringstiliegg ved uttrykning: 
Kr 246,so:·pr. utlevering . 
Kr ll:5~00 pr. -utl~veiing-på ~ligdager 

.§ 4-7}\.lawenger 
N~en:arp~i~er-blir tjlsagt til o~dsm:beid .samme dag, og averti<iei.i VIU"el' minst 2 ti~,.. 
hetales-kt 90;:-.i :tmJtpqer. I stedet ~-matpeng~f kån ~ bµ_-~e Qm at he4r;i.ft~ sørger 
mr gratis mid~'eller ~ f9i:Pleimng. 

§A-9 Skifttilleg/ tumusfil[gg 
Etter kl. 1.s.0O ~til-kl. -06.oo· 
I..ørdq: etter kl. ll,00: 
Elel~- o~ ~dstillegg; 

kr 19"00 pr. arbeidet-time
kr.27,00 pr. arbeidet"lbe. 
kr29.,00 pr. arQeidet fun,e 

Kapittel V1I G~~erelle · be11tem11lelser 
Ny tekst tas-~-

B'o~ll~rq.g av 'fkep~nger 



NHO Reiseliv og Fellesforbundet vil anbefale lokale parter å gjenn91t1gå grunnlaget fot 
forskuttering av sykepenger der dette ikke gjøres. Bedriftene har ikke adgang til å 
forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger. 

Kiapittet vm 
Varighet 
Denne overenskomst trer i kraft pr. 1. april 2020 og gjelder tilog med '.31. mars 2022 og 
videre l år - ett år- om gangen dersom.den ·ikke av partene blir sagt opp skriftlig med 2 - to 
- måneders varsel. 

Reguleringsbestemmelse for 2. avtalet\r 
Før utløpet av 1. avtaleår, skal det opptas forhandlinger mellom NHO og LO, eller det organ 
W bemyndiger, om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. Partene er enige om at 
forhandlingene skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjonen på 
forhandlingstidspunbet og utsiktelie for 2. avtaleår, samt pris" og lønnsutviklingen i l. 
avtaleår. 

Endringer i tariffavtalene for 2. avtaleår tas stilling til i LOs representantskap, eller det organ 
LO bemyndiger og NHOs representantskap. 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 (dQg ikke til utløp 
før 1. april 2021 ). 

Til forhandlingsprotokollen: 

Likestilling 
Fellesforbundet og NHO Reiseliv understreker viktigheten av aktivt og målrettet @rbeid for 
likestilling og hindre diskriminering. Fellesforbundet og NHO Reiseliv minner partene lokalt 
om viktigheten av at de gjennom aktivt partssamarbeid tar i bruk likestillings-og 
diskrimineringsloven. 

Lønnstilleggene på til sammen kr 2,- gis med virkning fra 0 1.12.2020. 

Økning av minstelønnssatsene, utleveringstillegg, skifttillegg og matpengesats gis med 
virlæing fra 01.12.2020. 

Det foretas ikke omregning og etterbetaling av QVertidstillegg, skifttillegg, helligdagstillegg 
mv. for arbeid.utført før vedtakelsen. Personer som har sluttet før vedtakelsen har ikke krav på 
reguleringen. 

Ingen reguleringer skal iverksettes før oppgjøret er vedtatt. 

Frist for vedtakelse mellom partene er 20.11.2020 kl. 1500. 

Oslo, 4. november 2020 

5~~k~ 
sVs Lundsbakk.en 

Fellesforbundet 
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~~ensen 

N7o~~~~;i~ 


