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BRUK DIN RETT OG PLIKT: 
stem ved uravstemningen 

22. OKTOBER!

Informasjon om resultatene

Grossistavtalen NHO

2020
Tariffoppgjøret

Alle år og lønnsoppgjør er ulike, men 2020 skiller seg virkelig ut. Et virus fikk dramatiske  
følger for hele samfunnet. Vi måtte utsette forhandlingene til etter sommeren. I frontfaget  
var det tøffe forhandlinger og mekling. Arbeidsgiverne møtte med et vedtak om null i sen- 
trale lønnstillegg, null i lokale tillegg og ingen endringer i tariffavtalene. I dette området  
blir det gitt et garantitillegg som gjorde at den økonomiske ramma allerede var brukt, det  
var derfor viktig for oss å få inn andre bestemmelser som styrker oss på arbeidsplassene,  
og det har vi fått gjennomslag for, og vi har fått økt alle kronetillegg som har stått stille i mange år.

I oppgjøret på Grossistavtalen bygger vi på frontfaget. De viktigste resultatene kan du se på de neste sidene.  
Nå skal du som er medlem være med på å bestemme om dette forslaget er godt nok. Vi skal ha uravstemning  
torsdag 22. oktober og jeg håper du vil delta i denne. Fellesforbundets forhandlingsutvalg har enstemmig  
anbefalt å stemme JA til forslaget! Jeg håper du vil sette deg inn i resultatene, og bruke din stemmerett!

Med vennlig hilsen
Bjørn Anders Jonassen
Forhandlingsleder

Bruk stemmeretten!



Økonomi
Det gis et tillegg på kr 4,11 per 
time på minstelønnssatsen fra 1. 
februar 2020, slik at minstelønnen 
blir kr 212,26 fra denne datoen.
 
Fra 1. april gis et generelt tillegg 
på kr 0,50 per time. Minsteløn-
nen heves med samme beløp fra 
samme dato, slik at minstelønnen 
blir kr 212,76.

Ny sats for matpenger er satt  
til kr 90,–.

Forskjøvet arbeidstid økes med 
30 %, fra kr 48 til kr 62,40. 

Satsene i § 2 nr. 1 c) og f) og  
§ 2 nr. 4 a), b), c) heves med 6,3 
prosent. 

Forskuttering sykepenger
Fellesforbundet og NHO Service 
og handel vil anbefale lokale 
parter å gjennomgå grunnlaget 
for forskuttering av sykepenger 
der dette ikke gjøres. Bedriftene 
har ikke adgang til å forskjells-
behandle arbeidstakere i bedrif-
ten hva gjelder forskuttering av 
sykepenger.

Likestilling
Felleforbundet og NHO Service 
og handel er enige om å arbeide 
aktivt og målrettet for likestilling 
og for å hindre diskriminering. 
Partene vil intensivere informa-
sjonsarbeidet og opplæringstil-
budet til medlemsbedriftene i 
tariffperioden 2020–2022.

 

Anbefalt forslag for Grossistavtalen NHO



Vil du lese hele forslaget, kan du hente det opp ved å 
bruke denne QR-koden

Du kan også gå direkte inn på vår hjemmeside: 
https://www.fellesforbundet.no/lonn-og-tariff/ 
tariffoppgjoret-2020/overenskomster-tariff2020/

Trenger du ytterligere hjelp kan du ta kontakt med 
den tillitsvalgte på din arbeidsplass

Omfang
Partene er enige om følgende omfang 
i avtalen:

Overenskomstens bestemmelser 
gjelder for arbeidstakere som har sitt 
arbeid på lager/varedistribusjon som 
er tilknyttet NHO, herunder automa-
tiserte/robotiserte lager i bedrifter 
som driver videresalg av varer til 
bedriftsmarkedet, detaljister og/ 
eller institusjoner.

Når hovedavtalens vilkår for tariff-
avtaleopprettelse foreligger, kan 
denne overenskomst gjøres gjeldene 
som tariffavtale i bemannings-
foretak/vikarbyrå som er medlem  

i NHO, og som har ansatte som blir 
leid ut og utfører arbeid under denne 
overenskomstens virkeområde, jfr. 
første ledd.

Forhandlingutvalget stiller seg bak 
forslaget.



Tariffrevisjonen 2020

Stemmeseddel
Over forslag til ny tariffavtale

Jeg sier JA til forslaget:   ❏

Jeg sier NEI til forslaget: ❏

(Sett kun kryss i ei rute. Stemmesedler med mer enn ett kryss blir forkastet!)
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