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www.fellesforbundet.no

BRUK DIN RETT OG PLIKT: 
stem ved uravstemningen 

12. NOVEMBER!

Informasjon om resultatene

Riksavtalen

2020
Tariffoppgjøret

Det var harde runder i forhandlinger og mekling med NHO Reiseliv på Riksavtalen.  
Vi kom fram til et forslag Fellesforbundets forhandlingsutvalg har valgt å sende på  
uravstemning. Forslaget sikrer et lønnstillegg og likebehandling ved forskuttering av  
sykelønn. Mer om resultatet finner du på de neste sidene. Nå er det opp til medlem- 
mene å avgjøre om dette er godt nok.

Vi har fått gjennomslag i tråd med frontfaget, men det er liten tvil om at dette oppgjøret reflekterer at det 
er en krise i store deler av bransjen. Vi skal ikke legge skjul på at dette er langt unna våre opprinnelige krav. 
Derfor går vi til det skrittet det er å sende ut resultatet uten en klar anbefaling. Vi opplevde en arbeidsgiver-
side som gikk til angrep på viktige bestemmelser i Riksavtalen. Dette ble avvist.  

Du som medlem skal være med å bestemme om dette forslaget er godt nok. Det blir uravstemning tors-
dag 12. november, og jeg håper du vil delta i denne. Desto flere som deltar, desto bedre står resultatet seg!

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:
l Det gis et generelt tillegg på kr 

0,50 pr time individuelt og på 
satser fra 1. april 2020

l Det gis et garantitillegg på kr 
1,40 pr time fra 1. april 2020. 
Kr 1,22 legges på minstelønns-
satsene, mens de resterende 18 
ørene benyttes til å heve tillegg 
for kvelds-, helg- og nattarbeid 
med 2,2 %.

Kompetanse:
l Partene skal sammen arbeide for 

at bransjeprogrammet for reiseliv 
blir videreført etter koronakrisen. 
Det er gjennom bransjeprogram-
met at medlemmene i år har 
fått tilbud om gratis etter- og 
videreutdanning. Dette ser både 
vi og arbeidsgiverne behov for å 
videreføre etter koronakrisen.

Likestilling: 
l Fellesforbundet og NHO Rei-

seliv understreker viktigheten 
av et aktivt og målrettet arbeid 
for likestilling og for å hindre 
diskriminering. Fellesforbundet 
og NHO Reiseliv minner partene 
lokalt om viktigheten av at de 
gjennom aktivt partssamarbeid 
tar i bruk likestillings- og diskri-
mineringsloven.

Forskuttering av sykepenger:
l Forskuttering av sykepenger 

likestilles. Bedriftene har ikke 
adgang til å forskjellsbehandle 
arbeidstaker i bedriften hva gjel-
der forskuttering av sykepenger. 
Innføres fra 01.07.2021.

Forslag Riksavtalen



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

Forsvar av avtalen:
Det ble tidlig klart at det måtte 
kjempes for å forsvare Riksavta-
len. Arbeidsgiverne ønsket å bruke 
krisen til å svekke arbeidstakernes 
rettigheter:

l Arbeidsgiver ville fjerne tillits-
valgtes forhandlingsrett i utarbei-
ding av vaktlister.

l Arbeidsgiver ville ha utvidet ad-
gang til delte skift, med arbeids-
dager som ikke henger sammen.

l Arbeidsgiver ville begrense 
tillitsvalgtes evne til å beskytte 
arbeidstakere mot brutalisering 
av arbeidstid og vaktordninger.

l På høyfjellshotellene ønsket 
arbeidsgiverne å kunne dele opp 
arbeidstida i et ubegrenset antall 
skift, om så fra morgen til sen 
kveld.

 
Dette ble blankt avvist av forhand-
lingsutvalget.



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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Riksavtalen


