Tariffoppgjøret

2016

Til deg som medlem!
Vi har vært gjennom en forhandling med arbeidsgiver om endringer på
Landforpleiningsavtalen med NHO Reiseliv. Nå foreligger det et resultat
som er anbefalt av begge parter.
Du som medlem skal være med på å bestemme om dette forslaget er
godt nok. Vi skal ha uravstemning torsdag 25. august, og jeg håper du vil
delta i denne. Desto flere som deltar, desto bedre står resultatet seg!
Fellesforbundets forhandlingsutvalg har enstemmig anbefalt å stemme
JA til forslaget! Utvalget mener at vi har fått til gode resultater for medlemmene.
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 Haarek Delp
Forbundssekretær

Informasjon om resultatene

Landforpleiningsavtalen

BRUK DIN RETT OG PLIKT:

stem ved uravstemningen

www.fellesforbundet.no

25. AUGUST!

Anbefalt forslag for Landforpleiningsavtalen
Tjenestepensjon
Vi har fått regjeringa med på
en utredning som vil sette fart i
arbeidet med å gi en bedre tjenestepensjon i privat sektor. Utredningen skal omhandle opptjening
av pensjon fra første tjente krone,
ved jobbytte og liten stillingsbrøk.

Heving av minstelønnssatsene
Månedssatsene heves med 5,1% og
nye timesatser etter 33,6 t/u, 35,5
t/u og 37,5 t/u utregnes med en
delingsbrøk på henholdsvis 145,
154 og 162,5 timer. Endringen
skjer fra 1. april 2016.

Reell lokal forhandlingsrett
Ny tekst: «Tidspunkt for gjennomføring av forhandlingene fastsettes
på den enkelte bedrift. Lokale
tillegg etter denne bestemmelse
skal, uavhengig av tidspunkt for
forhandlinger, gis med virkning
fra 1. juli.»

Praksis på anlegg
Likeartet praksis fra overnattingsvirksomhet, serveringsvirksomhet,
kantine og cateringvirksomhet
godkjennes på lik linje som
praksis på anlegg. Endringen skjer
fra 1. april 2017.

Økonomi
Det gis et lavlønnstillegg til alle
på kroner 2,- per time (37,5
timers uke).

Heving av ubekvemstillegg
Skifttillegg og helgetillegg heves
med 4,1% fra 1. april 2016.

Kost og losji
Trekksats for arbeidstakere som
ikke bor på bedriften endres til
kr. 17,- fra 1. april 2016 til 1. april
2017. Fra 1. april 2017 endres satsen
til kr. 20,-. Fra 1. april 2018 konsumprisreguleres tillegget.
Forskuttering av sykepenger
Vi har fått inn bestemmelser i
overenskomsten med sikte på å
likebehandle arbeidstakergrupper i
bedriftene.
Lærlinger
Lærlinger som ikke består første
gangs fag-/svenneprøve, har fått
bedre muligheter til å forlenge
læretiden for å gå opp til fornyet
prøve.

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/
tariff-2016/informasjons--og-stemmemateriell/
Trenger du ytterligere hjelp kan du ta kontakt med
den tillitsvalgte på din arbeidsplass

Tariffrevisjonen 2016

Stemmeseddel
Over forslag til ny tariffavtale

Landforpleiningsavtalen
Jeg sier JA til forslaget:

❏

Jeg sier NEI til forslaget:

❏
LAYOUT: LO MEDIA • TRYKK: BK GRAFISK, SANDEFJORD

✁

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

