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63/2016/ATT
02.12.2016

Sendt til: Virke-medlemmer som er tariffbundet av Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester,
Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for utdanning, Landsoverenskomst for
Spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for virksomheter, Landsoverenskomst for høyskoler og
Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner

TARIFFOPPGJØRET 2016 PÅ HUK-OMRÅDET
GODKJENNING OG IVERKSETTING AV MEKLINGSRESULTATET
(korrigert versjon 06.12.2016)
Det vises til Tariffnytt 62/2016 Her ble det redegjort for enighet i mekling med 10 Unio-forbund, 11 Akademikerforeninger, Lederne og LO-forbundet Skolenes Landsforbund. Her ble det også redegjort for avtalt
økonomi/lønnstillegg for alle arbeidstakerorganisasjonene, både det vi kom til enighet om i mekling 19. november
og det vi kom til enighet om i forhandlinger 9. september. Meklingsboken finner dere her.
Forhandlingsprotokollen finner dere her
Akademiker-foreningene, Lederne og Skolenes Landsforbund aksepterte resultatet ved meklingsavslutningen.
Unio-forbundene hadde svarfrist 1. desember. Meklingsresultatet er nå godkjent av alle parter.
Dette innebærer at meklingsresultatet kan effektueres og iverksettes for alle.
Dette innebærer også at alle lokale forhandlinger kan gjennomføres. Det vises for øvrig til Veilederen for lokale
forhandlinger for HUK-avtalene. Link her
Det foretas ingen etterbetaling til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsesdagen med mindre fratredelsen
skyldes pensjonering. Det foretas heller ingen omregning av tillegg/overtidstillegg for tiden før vedtakelsesdatoen.
Vedtakelsesdatoer
Det gjøres oppmerksom på at det i årets oppgjør på HUK-området er ulike vedtakelsesdatoer for de ulike
arbeidstakerorganisasjonene, og dermed også for ansatte organisert i disse:
• Vedtakelsesdato 7. oktober 2016 gjelder for:
Bibliotekarforbundet, Delta, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Musikernes Fellesorganisasjon
(MFO), Negotia, Norsk Tjenestemannslag (NTL), Parat, Skolelederforbundet, STAFO
Dette er redegjort for i Tariffnytt 55/2016 og Tariffnytt 56/2016 Vedtakelsesdato 19. november 2016
gjelder for:
Arkitektenes fagforbund (AFAG), Den norske legeforening, Econa, Norges Farmaceutiske forening,
Lederne, NITO, Norges Juristforbund, Norsk Lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne,
Samfunnsøkonomene, Skolenes Landsforbund og Tekna.
• Vedtakelsesdato 1. desember 2016 gjelder for:
Akademikerforbundet, Det Norske Diakonforbund, Forskerforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk
Fysioterapeutforbund, Norsk Radiografforbund, Norsk Sykepleierforbund, Presteforeningen og
Utdanningsforbundet
Ulikheten går kun på hvilken arbeidstakerorganisasjon det gjelder, og uavhengig av hvilken HUK-overenskomst
den enkelte virksomhet følger.

TARIFFnytt
Merknader til resultatet i Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten:
1)

De avtalte tarifftilleggene gjelder fra forskjellige tidspunkter for de ulike arbeidstakerorganisasjonenes
medlemmer. Se meklingsboken side 17 - 18.
For å kunne gi korrekt tarifftillegg må virksomhetene be om å få tilbakemelding/informasjon fra
ansatte/tillitsvalgte om i hvilken arbeidstakerorganisasjon den enkelte ansatte er organisert. For
uorganiserte ansatte og eventuelle medlemmer i en Akademiker-forening som er omfattet av sentral
lønnsdannelse anbefaler Virke at tarifftillegg gis fra samme tidspunkt som flertallet innenfor samme
arbeidsområde.

2)

Det er avtalt at enkelte ansatte skal sikres et tillegg på 2,5 % i årets oppgjør. Se meklingsboken side 17 18.
Sikringen gjelder for spesialsykepleier, spesialergoterapeut og spesialfysioterapeut – alle med minst 16 års
ansiennitet, som er organisert i henholdsvis Sykepleierforbundet, Ergoterapeutforbundet og
Fysioterapeutforbundet. For spesialsykepleier gjelder sikringen fra 1. juli 2016. For spesialergoterapeut og
spesialfysioterapeut gjelder sikringen fra 1. juni 2016.
Tilsvarende sikring gjelder også for ansatte i stillingskategori D med minst 16 års ansiennitet som er
organisert i et LO- eller YS-forbund, for eksempel en spesialsykepleier organisert i Fagforbundet eller
Delta. For disse gjelder sikringen fra 1. juli 2016.
Sikringen gjelder ikke for øvrige ansatte.
Sikringen innebærer at lønn (grunnlønn) etter tariffoppgjøret skal være minst 2,5 % høyere enn lønnen var
før tariffoppgjøret. Alle tillegg i oppgjøret skal være med i beregningen, herunder eventuelle generelle
tillegg, tillegg som følge av endret minstelønnsnivå og tillegg gitt i lokale forhandlinger. Virke understreker
at der det er avtalt lokale forhandlinger skal lokale parter sørge for at sikringen blir ivaretatt. Det vises i den
forbindelse også til meklingsprotokollen hvor det nederst på side 17 står: "Partene lokalt er ansvarlige for å
ivareta at alle som er omfattet av overenskomsten og som ikke har fått lønnstillegg som følge av økning i
minstelønnssatsene, skal gis et lønnstillegg lokalt."

For spørsmål, kontakt Virke på telefon 22 54 17 00 (tast 1 for rådgivning og velg deretter 1 for arbeidsrett) eller
send en epost til arbeidsrett@virke.no .
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