
 

 

Tariffinformasjon 
 
 
 

 

Denne eposten er sendt til deg som medlem i Parat og ansatt i en virksomhet 

som er omfattet av Forskningsoverenskomsten mellom Abelia (NHO) og Parat  

 

         

 

         Oslo, 30.10.2020 

 

 

Forhandlingsløsning i årets sentrale forhandlinger  
 

Parat og Abelia (NHO) kom torsdag 29.10.2020 til enighet om i årets sentrale revisjon av 

Forskningsoverenskomsten. 

 

 

Hva har vi blitt enige om? 

 

• Nytt navn på tariffavtalen 

Tariffavtalen endrer navn fra Forskningsoverenskomsten til Forsknings- og 

undervisningsoverenskomsten 

Hvorfor: For å være mer presise med hvem som kan omfattes av denne avtalen.  

 

• Oppdatering og klargjøring av kompetansebestemmelsen i § 20 

Se full tekst i protokollen. 

 

• Likestilling og diskriminering  

Se full tekst i protokoll. 

Hvorfor: Fordi det enda ikke er reell likestilling og fravær av diskriminering i Norge. 

Parat vil følge opp dette bl.a. et kurs på nettet om endringene i likestillings - og 

diskrimineringsloven.  

 

• Hjemmekontor 

Se full tekst i protokoll. 

Kommentar: Vi fikk gjennomslag for våre egentlige krav her. Men vi vil legge ut 

forskrift om hjemmearbeid og hvordan Parat mener at denne forskriften bør endres. 

Så kommer vi tilbake i 2022 med nye krav på dette området.  

 

Tekstendringer: 

• Følgende bestemmelser er oppdatert og justert i noe grad (se protokollen for full 

tekst): 



- To nye overskrifter innledningsvis 

- § 4 Innleie av arbeidstakere 

- § 5 Arbeidstidsbestemmelser 

- § 6 Kommunikasjonsteknologi 

- § 7 Overtid 

- § 8 Beredskapsvakt 

- § 9 Lønn under sykdom 

- § 12 Velferdspermisjoner 

- § 13 Sluttvederlag  

- § 15 Ferie og feriegodtgjøring 

- § 16 Lønn under militærtjeneste 

- § 21 Likestilling 

- § 24 Opplysnings og utviklingsfondet 

- § 25 Reise- og diettgodtgjørelse 

- § 26-2 Lokale Forhandlinger 

- § 26-5 Stillingsendringer 

- § 27 Tvister 

- § 28 Varighet 

 

 

For ytterligere informasjon om resultatet vises til protokollen:  

https://www.parat.com/dm_documents/Protokoll_Forsknings-

_og_undervisningsoverenskomsten_2020.pdf_BgwP7.pdf 

 

Oppdatert tariffavtale vil bli publisert på www.parat.com så snart som mulig. 

 

Lokale forhandlinger 

Dette har vært og er fortsatt en avtale hvor all lønn forhandles lokalt. De er de lokale 

forhold (økonomi, produktivitet, konkurranseevne og fremtidsutsikter) og forhandlings-

bestemmelsene i § 25 i overenskomsten som avgjør hva som gis lokalt og til den enkelte. 

Ta kontakt med dine tillitsvalgte hvis du lurer på noe angående lønn og lønnsendringer.  

 

Kontaktinformasjon 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Parats forhandlingsavdeling på tlf.:  

+47 482 10 100 eller e-post tariff@parat.com.  

 

 

Alternativt kan en av følgende personer i Parat kontaktes: 

Kjell Morten Aune, Epost: kma@parat.com, mobil: +47 977 85 814 

Tonje Krakeli Sneen, Epost: tonje.krakeli.sneen@parat.com, mobil +47 415 20 454 
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