
PROTOKOLL

Til stede:

Fro Hovedorganisasjonen Virke:
Torgeir Kroken
Ove Henning Engen
Helene Korvald
Ronny Raet
Morten Solberg
Monica Aune
Bard Westbye
Ane Nore Nyhus
Ketil Sundbotten
Astrid Flesland
Lars E. Haartveit
Stine Karlsen
Kjetil Vee Moen
Christopher T(l)nnessen
Mille Haslund Mellbye
Carl Fredrik Riise

Fro Fellesforbundet:
Per Skau
Bj(l)rn Anders Jonassen
Lars Johnsen
Thomas J(l)rgensen
Morten B(l)rke
Stian Kvalvaag
Andreas Ytterhaug
J(l)rn Danielsen
Egel Storevik
0ystein Berg
Johan Martin Andreassen
Klaus Eile
Tina Sjue
Christian Ekstr(l)m

--00000--

Ar 2022, den 3., 4. og 5. mai ble det
gjennomf(l)rt forhandlinger mellom
Hovedorganisasjonen Virke og Feliesforbundet
om revisjon av Grossistoverenskomsten



Partene er etter forhandlinger enige om f(l)lgende:

0KONOMI

1. Det gis et generelt tillegg pa kr. 3,60 pro time.

Minstel(l)nnssatsene heves tilsvarende.

Tilleggene gis med virkning fra 01.04.2022.

2. Fra protokollen 2020 f(l)lger det: "For tariffoppgj0ret 2022 er Virke og
Fellesforbundet enige om at det skal gjennomf0res lokale forhandlinger med
en sentralt avtalt pott pa minimum 0,3 % pr dato". I forhandlingene er partene
enige om at den sentralt avtalte potten er innarbeidet i ovennevnte generelle
tillegg, jf. pkt 1.

II ENDRINGER I OVERENSKOMSTEN

Endringer i kursiv.

§ 3 FORSKJ0VET ARBEIDSTID, bestemmelsen utgar i sin helhet fra 01.01.2023

§ 6-5 nr 1. MATPENGER
Matpengesatsen (l)kestil kr 96,-

§ 7 BEDRIFTSTILPASSET ARBEIDSTID, endres:
Ordlyden i f0rst avsnitt endres til:

De lokale parter kan innga avtale am en bedriftstilpasset arbeidstidsordning. Dersom
en av partene krever det skal det innledes forhandlinger om inngaelse av avtale uten
ugrunnet opphold. Ved uenighet kan hver av de lokale partene anmode am at de
sentrale parter bistar i forhandlingene. Portene pllkter eta Iwnsyn tit or/geifi.ets art.
Oersom arbeidets art gj0r det n0dvendig, inngas det avtale om bedriftstilpasset
arbeidstid.

Ordningen skal vcere basert pa f01gende prinsipper:

Ordlyden i punktet om «Oppsigelse av fremforhandlet avtale» end res til:

Avtoler etter fi.enne arfi.ninfj sam /gllr fre mfarh an fi.let me!!am portene lakolt, kon sles
opp ihenhalfi. til /gestemmelsene I Havefi.o·••tolens kop. '/ Scerovtoler.

Avtaler etter denne ordning som blir fremforhandlet mellom partene lokalt er a anse
som sceravtaler etter Hovedavtalens kap. V. Oet forutsettes det at de stedlige parter
har f0rt forhandlinger f0r oppsigelse av avtale finner sted.

Bortfall av avtaler om bedriftstilpasset arbeidstid kan vcere driftskritisk for
virksomheten. Oet skal gis skriftlig begrunnelse for oppsigelse.

Oppsigelsestid skal vcere tre maneder med mindre partene blir enige om noe annet.

§ 8-2 FASTL0NNEDE ARBEIDSTAKERE

6. BRUDD pA PLiKTEN TIL A GJENNOMF(2)RE LOKALE FORHANDLINGER, nytt 3.
og 4. avsnitt:
Ved uenighet am det er gjennomf0rt reelle lokale forhandlinger, kan hver av partene
med hjemmel i hovedavtalen § 3.3 kreve tvistem0te.
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Dersom partene ikke kommer til enighet under de lokale hllnnsforhandlinger kan

tillitsvalgte iverksette stopp i all overtid og merarbeid utover det enkelte medlemmets

avtalte arbeidstid. Partene kan be om bistand fra de sentrale partene. Bedriften skal ha

minst 31 dagers varsel f0r tiltakene kan iverksettes.

Nor overtidsnekt / merorbeidsnekt er iverksatt kan hver av partene etter en uke kreve at

saken forelegges Fellesforbundet/Virke til organisasjonsmessig behandling. Oppnas det

heller ikke enighet mellom organisasjonene skal saken seks uker etter iverksettelsen,

med mindre partene er enige om annet, bringes inn for et utvalg til endelig avgj(Nelse

og merorbeid/overtidsnekt samtidig avsluttes.

Utvalget bestar oven fast MJytral oppmann samt en representant fro hver av

organisasjonene. Hvis partene ikke blir enige om oppmann blir Riksmekleren, eller den

han oppnevner, oppmann. Resultatet effektueres so snort utvalgets avgj(l)relse

foreligger.

Ny 8. LlKEL¢NN
Partene er enige om at kvinner og menn etter Grossistoverenskomsten under ellers like
forhold skal vurderes likt, nor det gjelder I(l)nn. Ved lokale I(l)nnsforhandlinger skal
derfor partene gjennomgo bade menns og kvinners I(l)nnsforhold og vurdere orsakene
til eventuelle I(l)nnsforskjeller, ref. likestillings- og diskrimineringslovens bestemmelser.

I aile bedrifter, som etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26 har plikt til a
gjennomf(l)re kj(l)nnsdelt I(l)nnskartlegging annethvert or, skal de tillitsvalgte delta i
planlegging og evaluering av I(l)nnskartleggingen.

§ 11 ARBEIDST9}Y,pkt 2 endres til:
Med 1 - ett - sett arbeidst0Y forstas kjeledress eller overall, bukse med jakke eller
lagerfrakk, tilpasset aile kj(l)nn. Bestemmelsene skal ikke VCEretil hinder for hyppigere
utskifting som skyldes hendelige uhell.

Ny § 16 TJENESTEPENSJONER
Virke og Fellesforbundet vii understreke viktigheten av at de lokale partene en gang i
hver tariffperiode gjennomgar de etablerte bedrijtsordningene, og hva disse gir i tillegg
til de ulike ytelsene som folketrygden gir ved oppnadd pensjonsalder, ved uf(l)rhet osv.
for de enkelte grupper av arbeidstakere. Po bakgrunn av dette skal partene dr(l)fte
behovet for a gj(l)re endringer i de ordninger bedriften har. Fro dr(l)ftingene settes det
opp protokoll.

Resterende paragrafer forskyves tilsvarende.

§ 2a3 LlKESTILLINGOG IKKE-DISKRIMINERING, bestemmelsen endres i sin helhet:
§ 23.1. Partene skal gjennom samarbeid, informasjon og dr(l)ftelse fremme likestilling

og hindre diskriminering po grunn av kj(l)nn, groviditet, permisjon ved f(l)dsel og
adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse,
seksuell orientering, kj(l)nnsidentitet og kj(l)nnsuttrykk, eller en kombinasjon av
grunnlagene. Partene skal videre s(l)ke a hindre trokassering, seksuell
trokassering og kj(l)nnsbasert void.

§ 23.2. Partene er enige i at det er en ressurs for arbeidslivet at arbeidstakere, uansett
kj(l)nn, gis arbeidsforhold og utviklingsmuligheter som bidror til en jevnere
kj(l)nnsfordeling po aile nivoer i bedriften. Partene er enig i at det er viktig 0
videref(l)re arbeidet med dette sentrolt og lokalt.
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§ 23.3. Bedriftene skal i sin personalpolitikk ivareta likestillingsperspektivet ved
ansettelser, I¢nnsplassering, forfremmelser og kompetansegivende etter- og
videreutdanning.

§ 23.4. Arbeidsgiver har ansvar for bedriftens lovpolagte likestillingsarbeid, men begge
parter har ansvar for 0 ta initiativ i likestillingssp¢rsmol. I tariffperioden b¢r de
lokale parter dr¢fte forhold knyttet til likes tillin 9 og ikke-diskriminering med
henblikk po 0 inngo en lokallikestillingsavtale. Der det ikke inngos lokal avtale,
skallikestillingsarbeidet go inn i det etablerte systemet for samarbeid,
informasjon og dr¢ftelser i bedriftene.

Det vises ogso til § 8-2.8 om likel¢nn, Hovedavtalens Tilleggsavtale V - Rammeavtale
om 0 fremme likes tilling og hindre diskriminering i arbeidslivet, Aktivitetsprogrammet
og likestillings- og diskrimineringsloven.

§ 245 OVERENSKOMSTENS IKRAFTTREDELSEOG REGUlERINGSBESTEMMELSER FOR
2. AVTAlEAR

§ 245-1 VARIGHET, end res til:
Overenskomsten gjelder fra 1. april 2022 til 31.mars 2024 og videre 1- ett - ar om
gangen hvis den ikke av en av partene blir sagt opp skriftlig med 2 - to - maneders
varsel.

§ 245-2 REGUlERINGSBESTEMMELSE FOR 2. AVTAlEAR, endres til:
F0r utl0pet av 1. avtalear, skal det opptas forhandlinger mel 10m Virke og LO, eller det
organ LO bemyndiger, om eventuelle 10nnsreguleringer for 2. avtalear. Partene er
enige om at forhandlingene skal f0res pa grunnlag av den 0konomiske situasjon pa
forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtalear, samt pris- og 10nnsutviklingen i
f0rste avtalear.

Endringene i tariffavtalene for 2. avtalear tas stilling til i LOs Representantskap, eller
det organ LO bemyndiger, og Virke.

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 utl0P f0r 1. april 2023).

III Til PROTOKOllEN

Korte velferdspermisjoner
Partene viser til avtalt arbeid om gjennomgang av bestemmelsene om korte
velferdspermisjoner gjort i frontfaget. Det er avtalt en ferdig rapport fra arbeidet 30.
september 2023. Partene pa denne overenskomsten vii dr0fte sp0rsmalene nar
rapporten foreligger.

Kompetansereform
Partene viser til regjeringens svar til partene i frontfaget om den varslede
kompetansereformen. Fellesforbundet og Virke vii sammen f01ge dette arbeidet med
sikte pa at det kan utvikles bedre relevante tilbud til etter- og videreutdanning for
arbeidere innenfor bransjen.

lokale forhandlinger
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Partene er enige om at det i arets oppgj(Z)rer forutsatt at det blir gjennomf(Z)rt reelle
lokale forhandlinger i henhold til de fire kriterier i § 8-2 nr. 3.

b9kalt 5a~arbei9:
Partene er enige om at de i fellesskap skal utarbeide veiledningsmateriale med formal
om a styrke tilliten og det lokale samarbeidet i virksomhetene.
Veiledningsmaterialet er ment som et verkt~y og hjelpemiddel for tillitsvalgte og
ledere, for a etablere eller videreutvilde et godt samarbeidsforhold og kompetanse om
partssamarbeid pa arbeidsplassene.
Veiledningsmaterialet skal ogsa bidra til at det gjennomf~res reelle lokale
forhandlinger i trad med overenskomstens forutsetning.

Tid til tillitsvalgtarbeid:
Partene er enige om at det er en forutsetning for reelle lokale forhandlinger og lokalt
samarbeid at det settes av n(Z)dvendig tid til de tillitsvalgtes arbeid jf. Hovedavtalen §
4-4.1.

Tiltak for a (l)keorganisasjonsgraden i bedriftene
Partene, Virke og Fellesforbundet, viser til Hovedavtalen LO-Virke § 3-1 annet ledd:
«LO og Virke representerer brede interesser i samfunnet og er derfor opptatt av a
representere et samfunnsmessig helhetssyn og understreker frontfagsmodellens
betydning. Det er av den grunn (Z)nskeligat LO og Virke har en bred oppslutning.»

Partene er enige om f(Z)lgendesamarbeidstiltak for a (Z)keorganisasjonsgraden innen
grossistsektoren:

Aile nyansatte skal presenteres for tillitsvalgte sa tidlig som mulig og senest
ved tiltredelsen, jf. Hovedavtalens § 4-5.1. De tillitsvalgte skal innen en maned
etter ansettelsen ha m(Z)temed nyansatte der de kan informere om
tariffavtalen, Hovedavtalen, lokale sceravtaler, rettigheter og plikter som
ansatt i bedriften og etter avtalene, og klubbens arbeid og arbeidsform.
Tillitsvalgte skal ha fri med l(Z)nnfor 0 delta po m(Z)ter, forhandlinger, fagkurs,
faglig opp!CEriR€J5~(irksoR'lhet opplvsningsvirksomhet eller faglige delegasjoner i
regi av lokal og regional organisasjon, jf Hovedavtalen § 4-4.4 f(Z)rstetil tredje
avsnitt
Partene i felleskap, bade lokalt og sentralt, vii arrangere tiltak som styrker
samarbeidet og organisasjonsgraden i bedriftene og tariffdekningen i
grossistsektoren.
Partene skal i samarbeid med Fellestiltakene gjennomf(Z)re partsskolering og
informasjon om Grossistoverenskomsten, Hovedavtalen. Det skal fokuseres
spesielt pa virksomheter med nyopprettet tariffavtale.
Lokalt pa den enkelte bed rift skal tillitsvalgte i l(Z)nnettid:

o delta og bidra i faglige og sosiale samlinger i bedriften for a synliggj0re
klubben

o etter avtale med bedriften gjennomf(Z)re vervekampanjer og
skoleringstiltak for medlemmer

IV UTVAlGSARBEID

1. l(l)nnsgarantiordningen
Det vises til protokoll fra tariffoppgj(Z)ret pa Grossistoverenskomsten av 5.
september 2020. Kopling till(Z)nn for arbeidere i alt i LO/NHO-omradet har sa
langt vist seg a ikke f0re frem pga manglende tilgang til tallgrunnlaget.
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Partene er enige om a sette ned en ny arbeidsgruppe bestaende av 2 personer
fra hver side med samme formal som sist: Finne et nytt, bredere grunnlag for
10nnsgarantiordningen som eventuelt kan gjelde fra 2026.

Arbeidsgruppen skal ga i dialog med Statistisk Sentralbyra med sikte pa a finne
et slikt statistikkgrunnlag som SSBkan levere arlig, og som begge parter far
tilgang til.

Arbeidsgruppen rapporterer tilbake til partene innen 1. november 2022.

2. Arbeidstid
Partene konstaterer at det i forutgaende avtaleperiode har oppstatt uklarheter
og tvister mellom de lokale parter nar det gjelder forstaelse og praktisering av
arbeidstidsbestemmelsene i overenskomsten. Uenighet og uklarhet kan
erfaringsmessig knytte seg til bl.a. styringsrett/avtaleplikt, definisjoner og
begrepsbruk vedr0rende arbeidstidsordninger, 10nnsbegreper/-ytelser og
beregningsgrunnlag for prosentbaserte tillegg. I tillegg til a ha en uheldig
virkning pa samarbeidsklimaet lokalt, er det krevende for bade lokale og
sentrale parter a behandle et stort omfang av tolkningstvister.

Det er behov for a fa avklart hva som er reell uenighet og hva som kan
avhjelpes gjennom tydeliggj0ring av avtaletekst, felles informasjon e.1.fra de
sentrale parter.

Utvalget skal kartlegge hvilke arbeidstidsordninger virksomhetene benytter i
dag og hvilke arbeidstidsordninger partene ser som nyttige, uheldige og
eventuelle behov de lokale parter har for justeringer i disse. En slik kartlegging
skal bidra til et faktagrunnlag de sentrale parter kan benytte for en samlet
gjennomgang av hele arbeidstidskapitlet i overenskomsten. Det skal i den
forbindelse ses hen til arbeid som er gjort i tidligere arbeidstidsutvalg mellom
partene, herunder nevnes ogsa 10rdagsarbeid.

Utvalget skal besta av to representanter fra hver av de sentrale parter, som
oppretter hver sin referansegruppe blant sine respektive medlemmer.

Arbeid skal starte opp senest 01.09.2022. Det skal utarbeides en rapport som
redegj0r for hva partene har diskutert, og eventuelle enigheter og uenigheter
skal fremga.

Arbeidet skal vcere ferdigstilt innen 31.12.2022. Eventuelle endringer det
oppnas enighet om kan gjennomf0res i forbindelse med mellomoppgj0ret
2023.

V GJENNOMF0RING

Endringene gj0res gjeldende fra 1. april 2022. L0nnsregulering foretas ikke for ansatte
som er fratradt pa vedtakelsesdagen eller tidligere.

Det skal ikke foretas omregning og etterbetaling av godtgj0ring for overtids- og
skiftarbeid eller andre uregelmessige tillegg for arbeid som er utf0rt til og med
vedtakelsesdagen.

6



VI SVARFRIST

Partenes gjensidige svarfrist er 3. juni 2022, kl. 12:00.

For Hovedorganisasjonen Virke

\;C?Cf~~~

Oslo, 5. mai 2022

For Fellesforbundet

~>Z-'........................................
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