PROTOKOLL
År 2020, i perioden 26. oktober – 4.
november, ble det gjennomført forhandlinger
(digitalt og i møte) mellom
Hovedorganisasjonen Virke og
arbeidstakerorganisasjonene på HUKområdet
Til stede:
Fra Hovedorganisasjonen Virke:

Fra arbeidstakerorganisasjonene:
LO-gruppen
Unio-gruppen
YS-gruppen
Akademiker-forbundene
Lederne

Ann Torunn Tallaksen
Torgeir Kroken
Daniel Fundingsrud

Hilde Løkholm
Kari Tangen
Kai Tangen
(for Christine Ugelstad Svendsen)
Wencke Sartori Eide
Lars Wiggen

Tariffoppgjøret 2020 på Virke/HUK-området – Årlig lønnsregulering for stillinger som får sin lønn
forhandlet lokalt
Som følge av koronakrisen og konsekvensene ved at alle tariffoppgjørene ble utsatt til høsten, er det
nå avtalt at gjennomføring av hovedoppgjøret 2020 på Virke/HUK-området utsettes til 30. november
og 1. desember, med svarfrist for vedtakelse av oppgjøret den 9. desember kl. 12:00.
Partene er på denne bakgrunn enige om å avtale frister for gjennomføring av lokale forhandlinger om
årlig lønnsregulering for stillinger som får sin lønn forhandlet lokalt i egen protokoll i forkant av HUKoppgjøret. Dette for at de lokale parter skal kunne starte planlegging, forberedelser og etter hvert
gjennomføring av forhandlingene på en så god og forutsigbar måte som mulig i denne spesielle
situasjonen. Det oppfordres til at prosessen og forhandlingene starter raskest mulig.
Disse forhandlingene gjelder ansatte i stillinger omfattet av lokal lønns- og stillingsinnplassering i
Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester,
Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for utdanning og Landsoverenskomst for
virksomheter §27.
Norge er i 2020 i en særdeles krevende situasjon som følge av koronakrisen. Arbeidslivets parter har
utvist ansvarlighet i tariffoppgjørene og resultatene er i tråd med frontfagets ramme på 1,7 %. Dette
er et bakteppe også for de lokale forhandlingene i årets oppgjør for arbeidstakere med lokal
lønnsdannelse.
Partene er enige om at forhandlingene gjennomføres innen 18. desember 2020. Virkningsdato for
lønnsendringer er 1. mai 2020 med mindre partene lokalt kommer til enighet om annen dato.
Ankefrist settes til 31. desember.

Oslo, 4.november 2020
Ann Torunn Tallaksen /s./
Hovedorganisasjonen Virke

Hilde Løkholm /s./

Kari Tangen /s./

for følgende fagforeninger (LO-gruppen):

for følgende fagforeninger (Unio-gruppen):

Fagforbundet
Fellesorganisasjonen (FO)
Creo
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Skolenes Landsforbund (SL)

Kai Tangen /s./
(for Christine Ugelstad Svendsen)
for følgende fagforeninger (YS-gruppen):

Delta
Negotia
Parat
Skolelederforbundet
STAFO

Lars Wiggen /s./
Lederne

Protokollen er signert og godkjent elektronisk.

Akademikerforbundet
Bibliotekarforbundet
Det Norske Diakonforbund
Det Norske Maskinistforbund
Forskerforbundet
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Radiografforbund
Norsk Sykepleierforbund
Presteforeningen
Utdanningsforbundet
Norges Kristelege Folkehøgskolelag
Folkehøgskoleforbundet
Kirkelig Undervisningsforbund (KUFO)

Wencke Sartori Eide /s./
for følgende fagforeninger (akademikerforeningene):

AFAG – Arkitektenes Fagforbund
ECONA
Den norske legeforening
Den Norske Tannlegeforening
Norges Juristforbund
Norsk Lektorlag
Norsk psykologforening
Samfunnsviterne
Samfunnsøkonomene
Tekna
NITO
Norges farmaceutiske forening

