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Forhandlings- og meklingsresultat Butikkoverenskomsten
Lønnsregulering
Med forbehold om vedtakelse i uravstemning, innebærer resultatet følgende lønnsregulering:
Generelt tillegg:
Ytterligere tillegg

kr. 1,00 per time
kr. 2,50 per time

Samlet tillegg:

kr. 3,50 per time

Alle individuelle lønninger for medarbeidere som er omfattet av Butikkoverenskomsten skal
reguleres med kr 3,50 per time fra 1. april. Samtidig kan ingen medarbeidere omfattet av denne
overenskomsten etter 1. april lønnes lavere enn garantisatsene under:

Nye garantisatser gjeldende fra 1.4.2018:
Ny månedslønn

16 år
17 år
Begynnerlønn voksne
1 års ansiennitet
2 års ansiennitet
3 års ansiennitet
4 års ansiennitet
5 års ansiennitet
6 års ansiennitet

Kr 17425
Kr 18036
Kr 24013
Kr 24423
Kr 24729
Kr 25617
Kr 25922
Kr 26561
Kr 30595

Ny timelønn
Kr 107,23
Kr 110,99
Kr 147,77
Kr 150,30
Kr 152,18
Kr 157,64
Kr 159,52
Kr 163,45
Kr 188,28

Tilleggene gis med virkning fra 1. april 2018, og ikke som vanlig fra 1. mai, fordi det er et
samordnet oppgjør.

Lønnsforhøyelsene gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som har sluttet i bedriften før
vedtakelsen den 27. april 2018. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg,
skifttillegg mv for arbeid utført før vedtakelsen.
Andre elementer i oppgjøret
Mer informasjon om øvrige elementer enn lønnsregulering i det samordnede tariffoppgjøret
finnes her. Samme sted ligger lenke videre til Riksmeklerens møtebok.
Matpengesatsen økes til 86,50 kroner.
Protokoll fra de forbundsvise forhandlingene ligger vedlagt.

Uravstemning
NHOs medlemsbedrifter som er omfattet av tariffoppgjøret, har anledning til å stemme over
resultatet. Bedrifter som ønsker å stemme NEI, kan gjøre dette via e-post til
forhandlinger@nho.no innen 25. april 2018.
Bedrifter som ikke avgir stemme, anses for å ha stemt JA.
Endelig vedtakelsesfrist mellom NHO og LO og YS er 27. april 2018.
Lokale forhandlinger må ikke gjennomføres, og lønnstillegg ikke utbetales, før oppgjøret er
vedtatt.

Regionale informasjonsmøter
Det vil bli holdt regionale informasjonsmøter. Der vil vi gjennomgå forhandlingsresultatet, og
snakke om lokale forhandlinger. Invitasjon vil bli sendt ut fra Regionforeningene.
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