
9. november 2022 ble det gjennomført 
tarifforhandlinger mellom Abelia og Parat av 
overenskomst nr. 243, Forsknings- og 
undervisningsoverenskomsten

Til stede

For Parat: Katrine Andresen Roald 
Robert Phillips 
Hans Petter Hoff 
Tale Rognerud Johnsen

For Abelia: Hanne Jahr Pedersen 
Thomas Urdal Johnsen 
Cecilie Vatne
Wenche Helene Nilsen

Etter forhandlingene er partene enige om følgende endringer i overenskomsten, hvor ny tekst er 
inntatt i rødt og tekst som tas ut er overstrøket:

§ 7 fjerde og femte ledd slås sammen og blir nytt fjerde ledd, slik:

I den utstrekning tjenstlige hensyn tillater det, skal arbeidstakerne få fri fra kl. 13.00 onsdag før 
skjærtorsdag. Så fremt dette av hensyn til tjenesten ikke lar seg gjøre, utbetales arbeidstakeren 
timelønn tillagt 100 %.

§ 8 endres slik:

Hvis en ansatt blir pålagt beredskapsvakt, jf. arbeidsmiljølovens § 10-4 tredje ledd, eller annen 
disponibel vakttjeneste utenom ordinær arbeidstid, skal det treffes avtale. Avtalen bør inneholde:

r for arbeidstiden ved beredskapsvakt. Etter loven er hovedregelen at
minst 1/7 del av vakten regnes med i den alminnelige arbeidstiden. De lokale parter kan imidlertid 
avtale en annen omregningsfaktor eller at beredskapsvakten ikke skal regnes med i den alminnelige 
arbeidstiden.

-Kompensasjon for å ha beredskapsvakt 

-Kompensasjon for faktisk utført arbeid

Ny § 9 Hjemmekontor (øvrige paragrafer forskyves tilsvarende):

Dersom bedriften åpner for bruk av hjemmekontor skal rammene drøftes med de tillitsvalgte.
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§ 19 gis et nytt siste ledd:

Partene viser ellers til Hovedavtalens kapittel 18 om kompetanseutvikling.

§ 20 annet ledd endres slik:

Dersom en av partene krever det skal partene i den enkelte bedrift i tariffperioden drøfte forhold 
omkring likestilling og likelønn med henblikk på evaluering og utvikling av eksisterende tiltak og 
virkemidler.

§ 25 gis et nytt punkt 25-1 (de øvrige bestemmelsene i § 25 forskyves tilsvarende):

§ 25-1 Lønnspolitikk

Virksomheten bør ha en skriftlig lønnspolitikk som er drøftet med de tillitsvalgte og gjort kjent for 
alle ansatte.

§ 27 endres slik:

Denne overenskomsten gjelder til og med 30. juni 20224 og videre 1 - ett - år av gangen med mindre 
den av en av partene blir sagt opp skriftlig av en av partene med minst 2 - to - måneders varsel.

Til protokollen:

NHO-YS bilag
Partene er enige om at de NHO-YS bilag som er omfattet av overenskomsten oppdateres.

Aholia

Hanne Jahr Pedersen Katrine Andresen Roald

2


