
 

 

Tariffinformasjon 
 
 
Denne eposten er sendt til deg som er tillitsvalgt i Spekter-området. 

Vennligst send informasjonen videre til dine medlemmer. 

Oslo, 06-04-2022 

 

Enighet i A-dels forhandlingene i Spekter 
 
YS-Spekter og Spekter bli i natt enige i de innledende forhandlingene i Spekter for 2022. 

Partene ble enig om følgende: 

 

Økonomi 

Det gis et generelt tillegg til alle på kr 7 800,- pr år  

Tilleggene er bruttotillegg og gis med virkning fra 1. april 2022. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg. 

Lønnstillegg for område 10 og 13 fastsettes i de videre forhandlinger. 

 

Særskilt for område 5: 

Lønnstillegg for dette området fastsettes slik det fremgår av protokoll datert 17. mars 2022. 

 

Inndeling i overenskomst områder  

 

Se protokoll: https://www.parat.com/tariff/tariffavtalene-12876/spekter 
 

Frister for videre forhandlinger  

Frister for avslutning av de lokale forhandlingene er som følger: 

 

Overenskomstområdene 2 Norges Bank, 6 NRK og 8 Posten:   6. mai 2022 kl. 15.00. 

Øvrige overenskomstområder:     13. mai 2022 kl. 12.00.  

 

Behov for bistand varsles til de sentrale parter løpende. 

 

De sentrale parter forutsetter at det avholdes reelle forhandlinger før de lokale parter ber om bistand. YS 

Spekter og Spekter skal sammen bidra til effektiv fremdrift i B-dels forhandlingene. 

 

Frist for de videre forhandlinger i område 10, 11 og 13 avtales senere. Dette gjelder også for uplasserte 

virksomheter som enten er helseforetak eller som er eid av helseforetak. 

 

Partssammensatt utvalg for samarbeid, integrering og kompetanse  

 

Arbeidet i utvalget skal videreføres. 

Mandat for tariffperioden 2022-2024 utvides med: 

Utvalget skal innhente erfaringer fra virksomhetenes arbeid med å oppfylle A-delens IV, punkt 6, jf. 

protokoll fra 25. og 26.august 2020.  Erfaringene skal danne grunnlag for drøftinger mellom YS-

Spekter og Spekter om hvordan kvinners og menns lønn utvikler seg i Spekter-området. 

 

Likestilling og ikke diskriminering  

 

Partene viser til viktigheten av et likestilt arbeidsliv. I den forbindelse er partene enige om følgende: 

• At man under forhandlingene skal legge vekt på blant annet likestilling/likelønn 

https://www.parat.com/tariff/tariffavtalene-12876/spekter


• At partene vil understreke viktigheten av at de lokale parter gjennom aktivt partssamarbeid tar i bruk 

den nye likestillings- og diskrimineringsloven 

• At virksomhetene skal arbeide med å tilrettelegge for likestilling, mangfold, integrering og 

livsfasebehov 

 

OU avtalene  

Videreføres. 
 

Kontaktinformasjon 

 

Eventuelle spørsmål rettes til forhandlingsavdelingen på tlf. 482 10 100 eller e-post tariff@parat.com 

 

Spørsmål kan også rettes til avtaleansvarlig Thomas Lilloe, tlf.: +47 917 63 509, e-post: 

Thomas.Lilloe@parat.com. 

 

 

Vennlig hilsen 

Forhandlings- og arbeidslivsavdelingen 

mailto:tariff@parat.com

