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Til våre medlemmer omfattet av hovedtariffavtalen for Kirkelige 

virksomheter. 

 

 

         Oslo, 31. august 2021 

 

 

Enighet i lønnsoppgjøret for medlemmer i Den norske kirke  

 

Etter krevende forhandlinger ble det sent i går kveld oppnådd enighet i årets lønnsoppgjør. 

 

Oppgjøret omfatter både lønn for prester, kirkelig personell og for ansatte i de kirkelige 

fellesrådene. Parats medlemmer i KA (Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter) 

får alle minimum kr.10.000 i økt lønn.  

 

Løsningen har en økonomisk ramme på 2,82 prosent og sikrer dermed medlemmenes 

kjøpekraft.   

 

Hovedelementene i forhandlingsløsningen er som følger: 

 

Økonomi 

• Alle ansatte er sikret et lønnstillegg i år på minst kr. 10.000  

• Rammen er på 2,82 prosent. Det tilsvarer det som er gitt i sammenlignbare tariffområder 

• Alle medlemmer i kapittel 4 pkt. 4.6 ansatt i fellesråd/menighetsråd sikres et sentralt 

tillegg med virkning fra 01.05.2021, se tabellen under. 

 

 



 

Lønnsgruppe 4 B – stillinger med krav om 4-årig universitets- eller høyskoleutdanning med 1 

års nødvendig tilleggsutdanning skal fra 1. januar 2022 ha garantilønnsnivå som er kr. 25.000 

over lønnsgruppe 4. 

 

Ansatte i stillinger uten fastsatt garantilønn gis et tillegg på 3,1 prosent av den enkeltes 

grunnlønn, gjeldende fra 1. mai 2021. Dette omfatter ikke ansatte som lokalt er knyttet til 

lønnsgruppe 1 til 5. 

 

Sentrale tillegg er prioritert for å sikre at medlemmenes kjøpekraft opprettholdes. 

 

Tillegget som gis til ansatte innplassert i lønnsgruppe 1 med arbeidsoppgaver på gravplass og 

som har fullført Gravplasskolen (modulene I, II og III) økes fra kr. 10 000 til kr. 15 000. 

 

For rettssubjektet Den norske kirke er det avtalt generelt tillegg til alle på 2,5 prosent fra 1. 

mai 2021. Det skal i tillegg gjennomføres lokale forhandlinger med en pott på 1,1 prosent og 

virkningsdato 1. oktober 2021. De lokale forhandlingene skal gjennomføres innen 1.12.2021 

 

Vi har fått til en kombinasjon av sentrale og lokale tillegg. Dette gir blant annet rom for å rydde 

opp i utfordringer med bruken av fiktiv ansiennitet. 

 

Oppgjøret har en samlet ramme på linje med det andre arbeidstakere har fått i dette 

mellomoppgjøret. 

 

 

 

Hele resultatet kan man lese i vedlegg til protokoll. 
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