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www.fellesforbundet.no

BRUK DIN RETT OG PLIKT: 
stem ved uravstemningen 

17. DESEMBER!

Informasjon om resultatene

Landforpleiningsavtalen

2020
Tariffoppgjøret

Vi forhandlet Landforpleiningsavtalen med NHO Reiseliv den 27. novem- 
ber. Forhandlingsresultatet innebærer at vi har fått økt både minstelønns- 
satsene og tilleggene for skift- og helgearbeid. I tillegg har vi fått på plass  
bestemmelser om likebehandling av ansatte når det gjelder forskuttering  
av sykepenger. 

Vi har fått gjennomslag i tråd med resultatene fra frontfaget.   
Mer om resultatet finner du på de neste sidene.

Det blir uravstemning torsdag 17. desember, og jeg håper du vil delta  
i denne. For oss er det viktig at så mange som mulig deltar i uravstemningen, slik at avstem-
ningsresultatet gjenspeiler medlemmenes mening om resultatet. 

 Fellesforbundets forhandlingsutvalg anbefaler medlemmene å stemme JA til forslaget! 
Jeg håper du vil sette deg godt inn i resultatene, og deretter bruke din rett og plikt til å 
stemme ved uravstemningen!

Med vennlig hilsen
Clas Delp
Forhandlingsleder

Bruk stemmeretten!



Økonomi:
• Det gis et generelt tillegg på  

kr 0,50 pr time fra 1. april 2020

• Minstelønnssatsene (fra 2018) 
økes med 5,6 % pr time fra 1. 
oktober 2020

• Skift- og helgetillegg økes med 
4,9 % fra 1. oktober 2020

Forskuttering av sykepenger:
• Forskuttering av sykepenger 

likestilles. Bedriftene har ikke 
adgang til å forskjellsbehandle 
arbeidstaker i bedriften hva 
gjelder forskuttering av syke-
penger. Innføres fra 01.07.2021.

Anbefalt forslag for Landforpleiningsavtalen



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



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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Landforpleiningsavtalen


