PROTOKOLL

År 2020, den 3]. august ble det gjennomført
forhandlinger mellom Hovedorganisasjonen
Virke og Norsk Filmforbund x edrørende
hovedoppgjøret 2020 — TVunderholdningsox'erenskomsten
Ti/szede:

Fra HovedorgaNisar/one” Virke:
Trond Tcisberg
Øislein Preus
Nina Eine
Torswin Kamheslad Geyer
Stian Langgaard—Nielsen

Fru Norskfilny'brbund:
Bjørn A. Bram
Elisabet/1 Sjaastad
Lei/a Rart/le (digila/l)
Mads Eriksen

——00000——

Partene er etter felles forhandlinger enige om følgende resultat:
ØKONOMI
Panene er enige om at minstelønnssatsene økes med 1,7 %, med virkning fra 1,6.2020
]
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Ansiennitet
3. avsnitt endres slik:
TV-arbeidere med fagrelevant arbeidsforhold fra andre fagfunksjoner innen TVproduksjon godskrives 05 års ansiennitetsopptjening per arbeidsår, for eksempel fra
klippass. til klipper, fra klipper til ettarbeidsredaktør osv., også når man bytterfra
hvilken som helsrfagfunksjon til en annen.

III

Vedlegg 1 — TILLEGG TIL HOVEDAVTALEN

Nytt pkt om Hill.? og endringer om erewmøte

Partene er på bakgrunn av overenskomstens og bransjens egenart enige om at det i
tillegg til hovedavtalens bestemmelser gjelder følgende regler for samarbeidet mellom

partene;

NPF kan av og blant sine medlemmer velge tillitsvalgte for den enkelte produksjon,
Dette kan gjennomføres på erewmote. Norsk Filmforbund og Virke
Produsentforeningen skal varsles når crewmøte skal avholdes.
Produksjonstillitsvalgt skal i medhold av hovedavtalens & 6-1 søke ordnet i minnelighet
de klagemål som gjelder for produksjonen, Tvister på den enkelte produksjon skal
behandles slik det fremgår av liovedavtalens & 2—3 første ledd. Produksjonstillitsvalgt
har rett til nødvendig tid til å utføre sine oppgaver etter hovedavtalens % 6—5.
Arbeidsgiver kan i medhold av hovedavtalens ä 5-1 første ledd kreve at det velges en
produksjonstillitsvalgt. Hver enkelt produksjon skal ha en arbeidsgivers representant
slik dette er beskrevet i hovedavtalens % 6-2,
NFF kan videre velge tillitsvalgt i det enkelte produksjonsselskap (hovedtillitsvalgt).
Tv ister som ikke finner sin løsning gjennom forhandlinger mellom
produksjonstillitsvalgt og arbeidsgivers representant på den enkelte produksjon blir å
behandle mellom hovedtillitsvalgt og arbeidsgivers representant i produksjonsselskapet
etter reglene i hov edavtalens 5 2-3,

I—Iovedtillitsvalgt
Produksjonsselskap skal legge til rette for at arbeidstakerne gjennomfører valg av
hovedtillitsvalgt ved de ulike produksjonsselskapene. Valg av hov edtillitsvalgt skal
kunne gjennomføres i lokalet til produksjonsselskapet,

HMS
Produsenten, eller dens organisasjon, plikter å være tilsluttet en ordning som
inkluderer tjenester innen HMS i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Det skalforeligge risikoanalyse og tiltaksplan som skal være tilgjengelige for de
ansatte.

UTVALGSARBEID I PERIODEN

IV

Partene nedsetter et hurtigarbeidende utvalg med 2 representanter fra NFF og 2
representanter fra Virke.

Utvalget skal angi oppgaver for fagfunksjonene som omfattes av lønnsmatrisen i
overenskomsten å 5 (minstelønnssatsene). Oversikten kan nødvendigvis ikke
være uttømmende og skal kun være veiledende.
Utvalget skal levere sitt arbeid innen 1. februar 2021.
TIL PROTOKOLLEN

V
A.

Partene viser til Avtale om rettigheter som regulerer TV—underholdningsproduksjoner
daten 29.10.2016.

B.
Partene har diskutert lønnsutviklingen for TV—arbeidere i tiden etter
minstelønnssystemet ble etablert i tariffavtalen. Virke og Filmforbundet har til
dels ulikt syn på hvordan lønnssystemet har fungert, men har vært enige om å
innføre regler som bl.a tydeliggjør at partene lokalt bør sørge for at ansiennitet,
og således også det personlige tillegget, fremgår av den enkelte arbeidskontrakt.
Partene minner om dette, og er enige om å fortsette arbeidet for å sikre at
lønnssystemet på tv-underholdning gir en lønnsutvikling som anses som rimelig
for den enkelte tv—arbeider og bærekraftig for bransjen og det enkelte selskapet.
SVARFRIST
VI
Svarfrist for Norsk filmforbund settes til 13. september 2020.
Oslo, 31. august 2020
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Trond Teisberg

For Norsk Filmforbund

