
RIKSMEKLERENS M0TEBOK
i sak 2022-070 mellom

FELLESFORBUNDET
pa den ene side

og

VIRKE
pa den annen side

vedr0rende Tariffrevisjonen 2022 - Distribusjon og budtjenester FOODORA

Den 19., 20. og 21. september 2022 ble det avholdt meklingsm0ter i Riksmeklerens
lokaler i Grensen 3, Oslo, under ledelse av mekler Torkjel Nesheim.

Til stede for partene:
Fellesforbundet: Knut 0ygard, Olga Ershova, Paul alai-Olsen, Joakim Haneberg

Johansen, Bj0rn Anders Jonasen, Ole Einar Adamsr0d, Morten
B0rke og Bard Jordfald.

Virke: Torgeir Kroken, Elisabeth Myhre, Carl Randers, Christopher
T0nnessen, Torstein K. Goyer, Annecke Brantsceter Jenssen,
J0rgen Hiim Stalhane og Ida Wollum-Lindberg.

Det ble fremlagt:
1. Melding om plassoppsigelse fra Fellesforbundet mottatt 15. juni 2022.
2. Riksmeklerens forbud mot arbeidsstans datert 15. juni 2022.
3. Fellesforbundets begjcering om at meklingen avsluttes datert 16. september

2022.
4. Diverse dokumenter.

Meklingen fant sted i fellesm0ter og scerm0ter.

Under meklingen nadde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en
forhandlingsl0sning. Fellesforbundet viI ta resultatet til avstemming med
anbefaling.

Svarfrist ble satt til 14. oktober 2022 kl. 12.00.

Meklingen ble avsluttet kl. 02.45.

/v~cV( vV~ '---
Torkjel Nesheim



PROTO KOLL

Den 19., 20. og 21. september 2022 ble det meklet am revisjon av overenskomst for tariffavtale

for distribusjon og budtjenester i foodora mellom Virke og Fellesforbundet.

--00000--

Etter mekling er partene enige om a legge f(lligende til grunn for oppgj(llret:

I (l}KONOMI

Satsene for grunnl(llnn i pkt 3.1 (Ilkes med kr 1,50 fra 1. april 2022

Satsene per levering i pkt 3.2 (Ilkes med kr 1,40 fra 1. april 2022

Satsene for samlet timel(llnn i pkt 3.2 heves med kr 4,75 fra vedtaksdato

Kilometersatsen for bruk av sykkel i pkt 3.2 settes til 2,40 fra vedtaksdato

II ENDRING IOVERENSKOMSTEN

§ 3 L~NNSBESTEMMELSER

3.1

Overskriften end res slik: Minstel0nn!garantil0nn Grunn/(6nn

3.2 Betaling per levering

Det gj(llres f(lligende endringer i bestemmelsen:

Overskriften For sykkel settes i fet.

Ny tekst:



Det betales et distansetillegg med kr 2,40 per kilometer, sam er dekkende for utstyr, arbeidsklCEr,

data, telefon, slitasje og vasko

Ny overskrift

For motorisert levering:

Nyoverskrift

Samlet timelllJnn

Endringen i bestemmelsen om samlet timel(1lnn:

Der samlet timel(1lnn etter bestemmelsene i pkt. la, Ib, pkt. 2 og bestemmelsen om godtgj(1lrelse

for sykkel prokm. er lavere enn f(1llgende:

• Hverdager kr 144,75
• L(1lrdager kr 154,75
• S(1lndager kr 164,75

skal differansen til ovennevnte timesatser kompenseres per time.

Ny pkt 3.3. med ny overskrift; «3.3 Administrativt arbeid»

Tidligere 3.3 blir 3.4,3.4 blir 3.5 osv.

3.5 Ansiennitet

Det betales et ansiennitetstillegg pa kr. 1,00 pr. time etter 12 maneders sammenhengende

ansettelse, deretter ytterligere kr 1,00 per time pr 12 maneders sammenhengende ansettelse.

¢vre grense for ansiennitetstillegg er ~ 10,00.- pr time.

3.60vertid

Matpenger (likes til kr 96,-.

§ 4 SJERSKILTE BESTEMMELSER



4.3 Korte velferdspermisjoner flyttes til ny 4.4 med f01gende end ring: Henvisningen til bilag 9

endres til bilag 6.

4.4 endres til 4.3

§ 6 VARIGHET OG REGULERINGSBESTEMMELSE FOR 2. AVTALEAR

Endringer i f(l)rste avsnitt:
Overenskomsten gjelder fra 1. april ~ 2022 til 31. mars ~ 2024 og videre ett ar
om gangen hvis den ikke av en av partene blir sagt opp skriftlig med 2 - to - maneders
varsel (dog ikke til utl(l)p f(l)r 1. april ~ 2023).

III TIL PROTOKOLLEN

1. TJENESTEPENSJON

Partene understreker viktigheten av at de lokale partene en gang i hver
tariffperiode gjennomgar de etablerte bedriftsordningene, og hva disse gir i
tillegg til de ulikeytelser som folketrygden gir ved oppnadd pensjonsalder, ved
uf(l)rhet osv. for de enkelte grupper av arbeidstakere. Pa bakgrunn av dette skal
partene dr0fte behovet for a gj(l)re endringer ide ordninger bedriften har. Fra
dr0ftingene skal det settes opp protokoll.

2. KOMPETANSE ETTER- OG VIDEREUTDANNING

Partene viser til regjeringens svar til partene i frontfaget om den varslede
kompetansereformen. Fellesforbundet og Virke vii sam men f(l)lge dette arbeidet
med sikte pa at det kan utvikles bedre relevante tilbud til etter- og
videreutdanning for fagarbeidere innenfor bransjen.

IV UTVALG

UTVALGSARBEID - MODELL FOR KILOMETERBEREGNING OG GODTGJ(Z)RING FOR

SYKKEL

I forhandlingene og meklingen ble det dr(l)ftet ulike alternative modeller for
grunnlag for godtgj0ring for distanser for sykkel. Partene er enige om a
videref0re dette i et utvalgsarbeid i perioden.



Utvalget bestar av to fra hver av de lokale partene, men Virke og Fellesforbundet
kan tiltre utvalget dersom en av partene ber om det.

Utvalget leverer en felles rapport innen 1.3.2023. Ved enighet kan en ny modell
gjennomf0res i tariffperioden.

V GJENNOMF(2)RING

L0nns0kningen etter pkt. I gj(1)res gjeldende fra 1. april 2022 eller vedtaksdato.

Ansiennitetstillegg etter pkt 3.5 gj(1)resgjeldende fra vedtaksdato.

L(1)nns(1)kningenforetas ikke for ansatte som har sluttet i virksomheten f(1)rvedtakelsen.

Det foretas ikke omregning eller etterbetaling av overtidstillegg og andre tillegg mv. for

arbeid utf0rt f0r vedtakelsen.

Oslo, 21. september 2022

For Hovedorganisasjonen Virke For Fellesforbundet
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Target Kraken
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Knut (Z)ygard


