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Oslo, 26.10.2020 

 

 
 

Parat og arbeidsgiverforeningen Spekter ble 26. oktober 2020 enige i årets lønnsoppgjør for 

ansatte innenfor Spekter området 10 (helse).   

 

Hovedpunktene partene kom til enighet om er følgende: 

 

Økonomi 

 

Det gis et generelt tillegg til alle medlemmer i stillingsgruppe 1 på kr 6.000. 

 

Arbeidstakere i stillingsgruppe 2 og 3 med ansiennitet lavere enn 16 år gis et generelt tillegg 

på kr 8.000. Arbeidstakere i stillingsgruppe 2 og 3 med ansiennitet på 16 år eller mer gis et 

generelt tillegg på 1,9 %. 

 

Arbeidstakere i stillingsgruppe 4 og 5 gis et generelt tillegg på 0,8 %. Arbeidstakere i 

stillingsgruppe 5 med ansiennitet på 16 år eller mer gis ytterligere et generelt tillegg på 0,8 % 

(samlet 1,6 %). 

 

Arbeidstakere som ikke er innplassert i stillingsgruppe 1 – 5 gis et generelt tillegg på 1,4 %. 

 

De generelle tilleggene er inkludert i minstelønnsendringene. Tilleggene er bruttotillegg. 

Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg. Tilleggene gis med virkning fra 1. oktober 2020. 

 

2.2 Minstelønnsnivåer 

Det gjøres følgende endring i minstelønnsbestemmelsene med virkning fra 1.10.2020:  

 

 0 år 4 år 8 år 10 år 16 år 

1. Stillinger hvor det ikke 

kreves særskilt utdanning 328 000 

 

333 000 

 

 344 000 

 

389 000 

 

 416 000  

2. Fagarbeiderstillinger / 3 års 

videregående utdanning 

 

366 000  

 

371 000  

 

384 000  

 

438 000    

3. Fagarbeiderstillinger/3 års 

videregående utdanning og 

 

366 000  

 

371 000  

 

384 000 

 

438 000    

Denne informasjonen er sendt til alle tillitsvalgte innenfor Spekter området 

10 (helse). Vennligst informer deres medlemmer om innholdet. 

Enighet i A2 forhandlingene mellom YS og Spekter 
– område 10 helse 



autorisasjon etter lov om 

helsepersonell 

4. Stillinger hvor det kreves 

høyskoleutdanning 

 

414 000  

 

429 000  

 

454 000 

 

505 000    

5. Stillinger det kreves 

høyskoleutdanning med 

spesialutdanning 

 

460 000  

 

485 000 

 

520 000  

 

548 000    

 

De generelle tilleggene er inkludert i minstelønnsendringene.  

 

Tillitsvalgte som er innvilget permisjon i samsvar med Overenskomstens punkt 2.2.5 gis et 

generelt tillegg på 1,9 % med virkning fra 1. oktober 2020. Beløpet i punkt 2.2.5 endres til  

kr 440.000 med virkning fra 1. oktober 2020. 

 

Fagarbeidere med tilleggsutdanning 

Med virkning fra 1. mai 2021 skal det i overenskomstens del B fastsettes tillegg for 

fagarbeidere med tilleggsutdanning fra fagskole. Videreutdanningen skal være relevant for 

stillingen. 

 

Tilleggene inngår i den enkeltes grunnlønn og skal ikke reduseres ved endringer i 

minstelønnen for stillingen. Tillegget skal minimum utgjøre kr 20.000 for 60 fagskole- eller 

studiepoeng og minimum kr 10.000 for 30 fagskole- eller studiepoeng. 

 

Kostnader knyttet til tilleggene beregnes og hensyntas i de lokale forhandlingene i 2021. 

 

Lokale forhandlinger 

Det gjennomføres ikke lokale forhandlinger på B-dels nivå i 2020. Hvis partene er enige om 

det, kan det foretas redaksjonelle endringer innen 1. desember 2020. 

 

Det gjennomføres lokale forhandlinger i 2021. 

 

Les hele protokollen her: https://www.parat.com/dm_documents/Protokoll_-

_forhandlingsresultat_A2.pdf_D9yCD.pdf  

 

Kontaktpersoner:  

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:  

Bodil Røkke, Epost: bodil.rokke@parat.com , mobil: +47 952 10 087 

Pia Willanger, Epost: pia.willanger@parat.com, mobil: +47 938 07 025 
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