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FELLESFORBUNDETS FORHANDLINGSUTVALG 

Clas Delp  Forhandlingsleder  
 Maja Marianna Becker Compass Group Norge avd 2545 Shell Nyhamna 

Ormen Lange 
Michella Jensen  Administrasjonen  
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KRAV TIL ENDRINGER I LANDFORPLEININGSAVTALEN  
 
 
ØKONOMISKE KRAV: 
 
Generelt tillegg:  
Det kreves et generelt tillegg på kroner 0,50 per time (37,5 timers uke). Tillegget gis 
individuelt til alle arbeidstakere omfattet av avtalen fra 1. april 2020.  
 
Hevning av minstelønn:  
Alle minstelønnssatser fra 2018 heves med 6,3 % fra 1. november 2020.  
Se vedlegg. 
 
Heving av skifttillegg og helgetillegg (§ 3 pkt. 4 og 5):  
Satsene fra 2018 heves med 6,3% fra 1. november 2020.  
Se vedlegg.  
 
KRAV TIL ENDRINGER I LANDFORPLEININGSAVTALENS § 11: 
Følgende tekst inntas: 

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

 
AVTALEPERIODENS LENGDE  
 
Denne overenskomst trer i kraft fra 1. april 2020 og gjelder til og med 31. mars 2022 og 
videre 1 – ett – år om gangen dersom den ikke av en av partene blir sagt opp skriftlig med 2 – 
to – måneders varsel. 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 2. AVTALEÅR  
 
Før utløpet av 1. avtaleår skal det opptas forhandlinger mellom NHO og LO eller det organ 
LO bemyndiger om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. Partene er enige om at 
forhandlingene skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjon på 
forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår, samt pris- og lønnsutviklingen i 1. 
avtaleår.  

  
Endringene i tariffavtalene for 2. avtaleår tas stilling til i LOs representantskap eller det organ 
LO bemyndiger og NHO Sentralstyre. 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). 
 

FORBEHOLD OM NYE KRAV: 
 
På vanlig måte tar forbundet forbehold om å endre eller fremme nye krav i løpet av 
forhandlingene.  


