
 

 
 

PROTOKOLL 
 
  

År 2020, den 03 november ble det gjennomført 
forhandlinger mellom Hovedorganisasjonen 
Virke og Fagforbundet om Landsoverenskomst 
for Frisører 
 

 
Tilstede: 
 
Fra Hovedorganisasjonen Virke: 

Astrid Flesland 
Annemieke Nesse 
Trude Hov Sørensen 
Gunn-Kristin Olimstad 
Heidi Jensen 
 

 
Fra Fagforbundet: 

Magnus Langstrand 
Regine Tunheim 
Vivian Jacobsen 
Terri-Leigh Skjæveland 

 
 

--ooOoo--  
 

I ØKONOMI 
 
GENERELT TILLEGG  

Det gis et generelt tillegg på kr. 0,50 pr. time fra 1. april 2020.  

 

§ 5.2 Nye minstelønnssatser inkludert det generelle tillegget gjeldende fra 1. april 

2020 

Frisører uten svennebrev               150,-  

Frisører med svennebrev 0-2 år                163,- 

Frisører med svennebrev 2-5 år                169,-  

Frisører med svennebrev 5-10 år                178,- 

Frisører med svennebrev 10 år+                191,-  
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§ 6.2 Tillegg for ubekvem arbeidstid 

Tidspunkt for innslag endres på lørdag til kl. 15.  

 

Nye satser fra 1. april 2020: 

Kr. 37,00 per time for faglærte og ufaglærte frisører 

Kr. 30,00 per time for hjelpearbeidere og lærlinger 

 

 
II ENDRINGER I OVERENSKOMSTEN 
 
§ 2 Ansettelse 

2.1  
Ansettelse skal skje skriftlig i henhold til AML §§ 14-5 og 14-6. 
 

Nytt pkt. 

2.2 For at ansatte som har et ansettelsesforhold i virksomhet med flere avdelinger ved 

behov skal kunne arbeide i flere av salongene, forutsettes det at dette tydelig er 

informert om ved ansettelse. 

Etterfølgende punkter forskyves tilsvarende. 

2.4 Fortrinnsrett 

Det vises til AML §§ 14-3 og 14-9. Bruk av deltid og midlertidig ansatte, skal drøftes 

minst én gang i året. Deltidsansatte og midlertidig ansatte har fortrinn til stilling ved 

nyansettelse, jf. AML §§ 14-2 og 14-3.  

 

§ 6.2 siste setning skal lyde: 

For arbeid på søndager betales det som et minimum tilsvarende tillegg som etter 

satsene nevnt ovenfor. 

 

§ 5.4 første setning etter overskrift endres til «godtgjørelse/lønn for hellig- og 

høytidsdager. (fridager går ut). 

 

Overskrift nr. 2 endres til: For kurs/etterutdanning/perfeksjonering 

Første setning endres til: I arbeidstiden utbetales godtgjørelse/ lønn beregnet på 

samme måte som for godtgjørelse/lønn for hellig og høytidsdager.  
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Overskrift nr. 3 endres til: For pålagte personalmøter 

I arbeidstiden utbetales lønn beregnet på samme måte som for hellig- og 

høytidsdager. Utenfor arbeidstiden avspaseres time for time.  

 

§ 8 andre setning endres til «Provisjonsberegning i forbindelse med sykdom og/eller 

annet lovlig fravær skal omregnes slik at beregningsgrunnlaget er i samsvar med de 

faktiske arbeidede timer/dager 

 
III ENDRINGER I BILAG TIL OVERENSKOMSTEN 
 
Bilag 3 Sluttvederlag utgår og erstattes av nytt bilag 3 Sliterordningen.  

 
IV TIL PROTOKOLLEN 
 
 
Utvalg: 

Partene er enige om å sette ned et utvalg som skal bidra til et godt partssamarbeid på 

sentralt og lokalt nivå.  

Formålet med utvalgsarbeidet er: 

- At frisørbransjen skal forbli levedyktig i årene som kommer 

- At frisørbransjen skal være en attraktiv arbeidsplass 

Utvalgsarbeidet skal bidra til at: 

- Tariffavtalen og tariffoppgjørene for bransjen skal ha en innretning som er 

tilpasset bransjen, bransjens utfordringer og den ansattgruppen som finnes 

der. 

- Tariffavtalen skal være oversiktlig og forutsigbar for begge parter 

- Tariffavtalen skal åpne for lokale løsninger der dette er hensiktsmessig 

 
Utvalget skal bestå av 3-4 deltagere fra hver av partene, herunder representanter for 
Cutters og Raise. Utvalgsarbeidet skal starte opp innen 1.2.2021 og avsluttes innen 
1.2.2022. 
 
V GJENNOMFØRING 
 
Det generelle tillegget gis med virkning fra 1. april 2020. Heving av minstelønnssatser 

gis med virkning fra 1. april 2020.  

Lønnsforhøyelser gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som har sluttet i bedriften 

før vedtakelsen. Det foretas ikke omregning eller etterbetaling av overtidstillegg m.m. 

for arbeid utført før vedtakelsen.  
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VI SVARFRIST 
 

Virke har akseptert oppgjøret ved signatur av protokollen. 
Fagforbundet sender oppgjøret på uravstemning med frist onsdag 11. 
november kl. 14:00. 
 
 

Oslo, 03.11.2020 
 

For Hovedorganisasjonen Virke For Fagforbundet 
 
 
…………………………………. 

 
 
…………………………………. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


