
 

Iverksettelse – Tariffrevisjonen 2020 – Riksavtalen med 

Fellesforbundet og Riksavtalen med Parat 

 
Vi viser til våre utsendelser 24. oktober 2020 hvor meklingsforslagene lå vedlagt. 
 
Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv har 13. november meddelt Riksmekleren at 
meklingsforslagene er vedtatt. Dette innebærer at de tariffbundne bedriftene nå kan 
iverksette årets lønnsreguleringer. 
 
Bedrifter som ikke er formelt bundet av Riksavtalen, får dette sirkulæret til orientering. 
 
I. Riksavtalen med Fellesforbundet og Parat 

Gjennomføring av lønnsreguleringer per 1. april 2020: 
 
A. Individuell regulering av personer på timelønn eller månedslønn 

 

Alle ansatte innenfor Riksavtalens området har krav på å få regulert sin 

individuelle lønn med et generelt tillegg på kr 0,50 pr. time på 37,5 t/uke. 

 

Omregnet til 35,5 t/uke utgjør tillegget kr 0,53 pr. time. 

 

Omregnet til månedsbeløp utgjør tillegget kr 81,25. 

 

B. Regulering av minstelønnssatsene 

 

Riksavtalens minstelønnssatser er i tillegg regulert med et justert garantitillegg, 

som utgjør kr 1,22 pr. time, se vedlagte lønnssatser. 

(Samlet regulering av minstelønnssatsene utgjør etter dette kr 0,50 + kr 1,22 på       

37,5 t/uke.) 

 

Minstelønnssatsene for ungdom er ikke regulert med garantitillegget. 

 

NB! Ingen ansatte i tariffbundne bedrifter kan lønnes under de nye 

minstelønnssatsene. 

 

A-sirkulære 

(sendt alle NHO Reiseliv sine medlemmer) 
Vår dato: 
Vår referanse: 

16.11.2020 
EK 

    
 



 

 

 

2 

Lærlinger, lærekandidaters og TAF-lærlingers lønn justeres i henhold til vedlagte 

lønnssatser. 

 

Andre endringer av økonomisk karakter som også gjelder fra 1. april 2020: 

§ 1 pkt. 10   Kost 
§ 4 pkt. 3, 4, 5 og 7 Lørdags- og søndagstillegg, kveldstillegg, nattillegg 

og tillegg for manuelt arbeid for nattevakter 
§ 6 pkt. 1.2 Innkvartering i bedrift 
§ 7 pkt. 2 Vask og rens av arbeidstøy 
 

De nye satsene fremgår av vedlegget Riksavtalens minstelønnssatser for 2020. 

 

 

II. Iverksettelse 

Justerteringene som er beskrevet ovenfor, finner sted fra og med 1. april 2020 for 
personer som var ansatt på denne dato og som fortsatt er ansatt. Personer som har sluttet 
før vedtakelsen (13. november), har ikke krav på reguleringen. 
 
Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg og helligdagstillegg for 
arbeid utført før vedtakelsen. 
 
Arbeidstakere som var sykemeldt før 1. april har ikke krav på justert sykepengegrunnlag. 
Personer som ble sykemeldt etter 1.april har krav på justert beregningsgrunnlag for 
sykepenger, samt etterbetaling av differansen mellom gammelt og nytt 
beregningsgrunnlag. 
 
 
Andre overenskomster 
 
Bedrifter som er tariffbundet med Norsk Arbeidsmandsforbund gjennom Overenskomsten 
for Skianlegg eller Fritids- og Aktivitetsavtalen, Landforpleiningsavtalen med 
Fellesforbundet, Arbeidslederavtalen med Forbundet for Ledelse og Teknikk og Parat, 
samt bedrifter som er tariffbundet med Junit, blir tilskrevet særskilt fra oss. Disse 
forhandlingene er ikke påbegynt. 
 
 
Lokale lønnsforhandlinger 
 
Riksavtalen § 3 har bestemmelser om lokale lønnsforhandlinger. Dette betyr at bedriftene 
skal gjennomføre reelle lokale lønnsforhandlinger på bakgrunn av den enkelte bedrifts 
økonomiske virkelighet, dvs. etter en samlet vurdering av bedriftens økonomi, 
produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne (de fire kriterier).  
 
Det er bedriftens lønnsevne som er avgjørende for om det kan gis ytterligere tillegg enn 
det som ble gitt i det sentrale oppgjøret. 
 
Som følge av koronapandemien har NHO avholdt digitalt informasjonsmøte om 
tariffoppgjøret 2020 og kurs i lokale lønnsforhandlinger. Vi oppfordrer våre tariffbundne 
medlemmer å logge seg inn på Arbinn og se på opptaket fra møtet.  

https://arbinn.nho.no/arbeidsliv/lonn-og-tariff/lokale-lonnsforhandlinger/
https://player.vimeo.com/video/456142650
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Ny-opptrykket Riksavtale for perioden 2020 – 2022 vil bli sendt ut så snart den er 
redigert og foreligger fra trykkeriet. 
 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
NHO Reiseliv 
 

 
Elisabeth Kloster 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: Riksavtalens minstelønnssatser fra 1. april 2020 

 


