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Enighet i HUK-området i Virke  

 

Det ble i går oppnådd enighet for de 7 overenskomstene i HUK-området i Virke. Forhandlingene 

omfattet følgende avtaler: 

 

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester 

Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten 

Landsoverenskomst for barnehager 

Landsoverenskomst for høyskoler 

Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner 

Landsoverenskomst for virksomheter 

 

Partene ble enige om endringer i avtaletekstene og et økonomisk oppgjør som i all hovedsak 

tilsvarer oppgjørene for: 

• stat (for Landsoverenskomsten for høyskoler, Landsoverenskomsten for museer og 

Landsoverenskomsten for virksomheter § 26) 

• kommune (for Landsoverenskomsten for helse- og sosiale tjenester, Landsoverenskomsten 

for barnehager og Landsoverenskomsten for virksomheter § 27) 

• spekter helse (for Landsoverenskomsten for Spesialisthelsetjenester). 

 

For Landsoverenskomsten for høyskoler og Landsoverenskomsten for virksomheter § 26 

innebærer dette: 

- Arbeidstakere på lønnstrinn 19 til 46 gis med virkning fra 1. oktober 2020 et generelt tillegg 

på 0,44 %. 

- F.o.m. lønnstrinn 47 t.o.m. lønnstrinn 63 gis det et tillegg på 0,54 %. 

- F.o.m. lønnstrinn 64 t.o.m. lønnstrinn 101 gis det et tillegg på 0,44 % 

- Det er ikke avtalt avsetning til lokale forhandlinger iht. overenskomsten  

 

For Landsoverenskomsten for helse- og sosiale tjenester, Landsoverenskomsten for 

barnehager, Landsoverenskomst for utdanning og Landsoverenskomsten for virksomheter 

§ 27 innebærer dette: 

- Ansatte som ikke er ledere får et kronetillegg på kr. 1.400 til 1.900  

- Ledere som inngår i oppgjøret får et tillegg på 0,3 % 



- Garantilønnssatser og lønnstillegg for ansiennitet heves med virkning fra 1. september 

2020 

- Det er ikke satt av midler til lokale forhandlinger for stillinger som er omfattet av sentralt 

lønnssystem 

 

For Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten innebærer dette: 

- Et generelt tillegg til arbeidstakere i stillingsgruppe A på kr. 6.000.  

- Arbeidstakere i stillingsgruppe B1 og B2 med ansiennitet lavere enn 16 år gis et generelt 

tillegg på kr. 8.000. 

- Arbeidstakere i stillingsgruppe B1 og B2 med ansiennitet på 16 år eller mer gis et generelt 

tillegg på 1,9 %.  

- Arbeidstakere i stillingsgruppe C og D gis et generelt tillegg på 0,8 %. 

- Arbeidstakere i stillingsgruppe D med 16 års ansiennitet eller mer gis ytterligere et generelt 

tillegg på 0,8 % (samlet 1,6 %).  

- Arbeidstakere som ikke er innplassert i stillingsgruppene A-D gis et generelt tillegg på 1,4 

%. 

- Ledere med budsjett-, personal- og driftsansvar for ansatte som får sine lønnsvilkår regulert 

etter denne overenskomstens bestemmelser skal avlønnes over det høyeste minstelønns-

nivået for dem de er satt til å lede.  

- Med virkning fra 1. mai 2021 skal det fastsettes et tillegg for fagarbeidere med relevant 

tilleggsutdanning fra fagskole. Tillegget inngår i den enkeltes grunnlønn og skal ikke 

reduseres ved endringer i minstelønnen for stillingen. Tillegget skal minimum utgjøre  

kr. 20.000 for 60 fagskole- eller studiepoeng og minimum kr. 10 000 for 30 fagskole- eller 

studiepoeng.  

- Tilleggene gis med virkning fra 1. oktober 2020  

 

 

Eventuelle spørsmål rettes til forhandler Anette Benedikte Storhaug Sørensen:  

anettebss@parat.com. 

Mobil: 489 55 962 

 

 

Vennlig hilsen forhandlingsavdelingen 

 


