
 

 

Tariffinformasjon 
 

 

Denne e-posten er sendt til deg som medlem i Parat og omfattet av 

hovedtariffavtalen for Kirkelige virksomheter.  

 

Oslo, 31-10-2022 

 

Forhandlingsløsning 

 

Parat og KA kom lørdag 29. oktober 2022 kl. 08:00 til enighet om endringene i hovedtariffavtalen 

for Kirkelige virksomheter for perioden 2022 - 2024.  

 

Oppgjøret har en økonomisk ramme på nivå med kommunal sektor, og vi har fått gjennomslag for 

flere viktige krav. 

 

Resultatet sendes nå ut på uravstemning til våre medlemmer i kirkelig sektor. Dette kommer det 

egen informasjon på. 

 

Ny lønn fra 1. mai 

Det gis sentrale lønnstillegg på mellom 12.000 og 18.000 kroner, avhengig av stillingsgruppe og 

ansiennitet. Unormerte stillinger gis et lønnstillegg på 2,6 prosent av den enkeltes grunnlønn pr. 

30.4.2022.   

 

Tabell med lønnstillegg 1.5.2022: 

 



 

Tabell med nye garantilønnssatser 1.5.2022: 

 
 

Lokale forhandlinger  

Det skal gjennomføres lokale lønnsforhandlinger, og det er satt av 1 prosent av lønnsmassen til 

dette. Lokale tillegg vil ha virkning fra 1. juli.  De lokale forhandlingene skal være sluttført innen 

31. desember 2022. 

 

Lønnsansiennitet, kompetanse og deltid 

• All offentlig privat og privat tjeneste skal fra nå av godskrives i lønnsansienniteten 

• Gjennomført videreutdanning i tråd med avtale, gir rett til ny relevant stillingskode og 

høyere lønn 

• Partene enige om å kartlegge bruk av deltidsstillinger nærmere i kommende periode. I 

tillegg skal et partssammensatt utvalg jobbe med løsninger for å få ned uønsket 

deltidsbruk. 

Ikke enighet om tilleggslønn 

Som en del av løsningen på kirkestreiken i 2020, avtalte partene at satser for tilleggslønn, skulle 

være tema i forhandlingene i 2022. Hittil har ansatte i rettssubjektet Den norske kirke, og de som 

jobber i fellesråd/menighetsråd, hatt ulik lønn. Partene klarte ikke å bli enige om felles satser, 

dermed går spørsmålet om tilleggslønn videre til nemndsbehandling. 

 

Utvalg skal se på felles lønnssystem  

Mulighetene for et enhetlig lønnssystem har vært diskutert, uten at partene har blitt enige. Dette 

skal det jobbes videre med fram mot tariffoppgjøret i 2023. 

 

For ytterligere informasjon om resultatet vises til vedlegget til protokollen:  

https://www.parat.com/dm_documents/Vedlegg_til_protokoll_2022.pdf_T3ERv.pdf 

Revidert avtale vil bli publisert på www.parat.com så snart som mulig. 

https://www.parat.com/dm_documents/Vedlegg_til_protokoll_2022.pdf_T3ERv.pdf
http://www.parat.com/


 

Kontaktinformasjon 

 

Eventuelle spørsmål rettes til forhandlings- og arbeidslivsavdelingen på tlf. 482 10 100 eller e-post 

tariff@parat.com 

 

Spørsmål kan også rettes til avtaleansvarlig Bjørn Are Sæther, tlf.: +47 959 77 054, e-post: 

bjorn.are.sether@parat.com. 

 

 

Vennlig hilsen 

Forhandlings- og arbeidslivsavdelingen 

 

mailto:tariff@parat.com

