
 

 

Tariffinformasjon 
 

 

 

Til våre medlemmer omfattet av overenskomst for barne- og ungdomsverntjenesten 

med NHO - avtale 536.   

        

Oslo, 03.09.2021 

 

 

 
 
Tap i tvungen lønnsnemnd og veien videre  
 

Som følge av at streiken på tariffavtalene 536 og 453 i vinter ble stanset av regjeringen, så besluttet 

Stortinget at uenighetene mellom NHO og Parat og mellom NHO og Fagforbundet skulle behandles 

gjennom tvungen lønnsnemnd.  

 

Tirsdag 24. august behandlet rikslønnsnemnda vår sak, og fredag 27. august kom vedtaket 

(kjennelsen) fra nemnda. Fagforbundet/LO ønsket, og fikk, en separat behandling av sin sak, men 

vedtakene fra nemnda forelå samtidig og med samme resultat.  

 

Hva er rikslønnsnemnda?  

"Rikslønnsnemnda er en permanent lønnsnemnd som behandler interessetvister som partene i 

arbeidslivet frivillig bringer inn til avgjørelse, og tvister som Stortinget vedtar skal løses ved tvungen 

lønnsnemnd".  

 

I vår sak var ikke behandling frivillig, men vedtatt av flertallet i Stortinget. Lønnsnemnda fungerer i 

praksis som en domstol, hvor det er fem medlemmer med stemmerett (3 av de 5 er oppnevnt av 

regjeringen for tre år av gangen). Saksbehandlingen skjer ved skriftlige forhåndsinnlegg og 

saksframlegg fra begge siders advokater, parter og vitner.  

 

FAFO hadde en gjennomgang av alle sakene som ble ført fra rikslønnsnemndene fra 1990-2012 og 

konklusjonen var:  

"Gjennomgangen av Rikslønnsnemndas kjennelser fra 1990 til 2012 viser at streikende 

arbeidstakerorganisasjoner ikke vinner gjennom med sine krav i Rikslønnsnemnda. I de aller fleste 

sakene følger nemndas flertall arbeidsgivers påstand"  

 

Etter hva Parat erfarer så har ikke dette endret seg etter 2012.  

 

Hva har nemda vedtatt: 

1. Overenskomst nr. 536 mellom YS/Parat og NHO gjøres gjeldende fra 17. desember 2020 

til og med 30. april 2022. 

2. Matpengesats oppdateres i henhold til protokoll 11. mars 2020 mellom YS og NHO og 

generelle bilag oppdateres i henhold til protokoll 2. oktober 2020 mellom YS og NHO. 



3. Det generelle tillegget på kr 0,50 pr. time gjøres gjeldende fra 17. desember 2020 og 

overenskomstens minstelønnssatser (timesatser) økes tilsvarende fra samme tidspunkt. 

4. Det generelle tillegget gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som har sluttet i bedriften i 

tiden før Rikslønnsnemndas kjennelse foreligger. 

5. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtid, overenskomstmessige endringer, 

herunder endringer i lønnsgruppeplassering mv. for arbeid utført i tiden før kjennelse 

foreligger. 

Fire av fem medlemmer stemte for dette, kun representanten fra YS stemte for vårt syn, ergo ble 

resultatet slik det framkommer over. Sagt på en annen måte:  

 

Alle ansatte får 0,50 kr etterbetalt tilbake til 17. desember 2021.  

 

 

Mellomoppgjøret 2021 

Tariffavtalen er nå vedtatt og gjelder fram til 30. april 2022. Fram til da så er det fredsplikt og det blir 

ikke foretatt ytterligere endringer i tariffavtalen. 

 

I årets mellomoppgjør så ble det gitt et generelle tillegg som alle tariffavtaler med sentral 

lønnsdannelse skal ha. Tillegget utgjør kr 2,25 fra 1. april.  

 

Dette tillegget skal også etterbetales til alle så snart det er mulig i den enkelt virksomhet. 

 

Lokale forhandlinger for 2020 og for 2021 

Det er ikke ført lokale forhandlinger for hhv. 2020 og 2021. Det skal nå føres lokale forhandlinger i alle 

virksomheter for begge årene.  

 

I de lokale forhandlingene så skal man ta utgangspunkt i økonomien i den enkelte virksomhet, 

sammen med en vurdering av framtidsutsikter, produktivitet og konkurranseevne.  

 

Ifølge statistisk sentralbyrå var prisstigningen fra juli 2021 på 4,5%. Kostnadene for de sentrale 

tilleggene vil være ca. 0,7 %. Det er opp til klubbene ved tillitsvalgte hva man fremmer i krav 

(generelle tillegg, økning i medlever, tillegg for helg eller andre krav). I de lokale forhandlingene så er 

det ingen konfliktrett og arbeidsgiver har derved siste ordet.  

 

 

Spørsmål, kommentar eller behov for hjelp 

Forhandlings- og arbeidslivsavdelingen tar gjerne mot kommentar eller spørsmål til denne 

informasjonen. Har dere behov for hjelp så tar dere kontakt med oss på  

e-post forhandling@parat.com eller telefon 482 10 100. 

 

Dere kan også kontakte spesialrådgiver Kjell Morten Aune på mobil: 977 85 814 eller e-post: 

kma@parat.com.  

 

 

 

 

Vennlig hilsen forhandlings- og arbeidslivsavdelingen 
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