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Tariffoppgjøret 2020 
 
 

        Oslo, 18. mars 2020 

 

Tariffoppgjøret er utsatt til høsten 
 

Fredag 13. mars ble Norsk Industri, Fellesforbundet og Parat enige om at oppgjøret for Industrioverenskomsten 

(frontfaget) skal utsettes til august. 
 

Årsaken er de alvorlige konsekvensene spredningen av korona-viruset har på det norske samfunnet.  

Beslutningen er koordinert med Riksmekler som sendte ut følgende pressmelding samme dag: 
 

«Riksmekleren har i samråd med partene i frontfaget, Fellesforbundet og Norsk Industri, samtlige 

hovedorganisasjoner og Staten, besluttet å utsette oppstart av årets tariffmeklinger til høsten 2020.» 
 

Når starter forhandlingene igjen? 
 

Frontfagsoppgjøret skal etter planen starte igjen den 3. august, og være ferdig den 21. august. Det betyr at 

forhandlingene på øvrige avtaler og avtaleområder forskyves til slutten av august og senere. Vi vil ta kontakt med 

våre motparter over påske med sikte på å lage en plan for når de ulike forhandlingene skal foregå. 
 

Gjelder tariffavtalen fortsatt? 
 

Ja, tariffavtalene som gjelder i dag videreføres fram til ny avtale er frem-forhandlet.  
 

Når vil lønnstilleggene gjelde fra? 
 

Hvis ikke partene kommer til enighet om noe annet vil tilleggene som avtales i forhandlingene til høsten få virkning 

fra avtalens virkningstidspunkt, i all hovedsak vil det medføre etterbetaling fra 1. april. For stat og kommune vil 

virkningstidspunktet være 1. mai. 
 

Lokale forhandlinger som følger av overenskomstenes bestemmelser, gjennomføres etter at resultatet av sentrale 

forhandlinger er godkjent. Dette betyr at det i all hovedsak ikke vil bli gjennomført lokale forhandlinger før de 

sentrale forhandlinger er gjennomført til høsten.  
 

Hva skjer med garantitilleggene? 
 

Det er flere overenskomster som har lønnsgarantiordning med virkning fra 1. februar. I utgangspunktet skal 

tilleggene gis med virkning fra 1. februar. Det pågår diskusjon med våre motparter om det er nødvendig å utsette 

virkningstidspunktet for garantitilleggene. Blir det avtalt endringer, vil vi sende ut egen informasjon til de som 

berøres av dette.  
 

Kontaktinformasjon 
 

Har du spørsmål om oppgjøret kan du ta kontakt med forhandlingsavdelingen i Parat på:  

Telefon: 21 01 36 00 eller E-post:  tariff@parat.com 
 

Informasjon om oppgjøret på ditt tariffområde og din avtale finner du på www.parat.com/Parat Tariff  Der finner 

du også kontaktinformasjon til avtaleansvarlig. 

 

Med vennlig hilsen 

Forhandlingsavdelingen i Parat 
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