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Denne informasjonen er sendt til deg som er medlem og omfattet av 

hovedtariffavtalen for Oslo kommune 

           Dato: 03-06-2022 

 

Uravstemning  
 

Vi viser til tariffinformasjon av 25. mai om meklingsresultatet på avtalen.  

 

Oppgjøret skal nå ut på uravstemning med svarfrist satt til kl. 12:00 den 15. juni 2022. 

 

Hvordan skal du stemme? 

Avstemningen vil bli gjennomført elektronisk via Parat sine websider. Alle medlemmer med registrert 

epostadresse vil derfor få en e-post med informasjon og en unik lenke til hvert enkelt medlem. Dette for å 

ivareta anonymitet. Ved å trykke på denne lenken kommer medlemmet rett til «uravstemningsområdet». Der 

skal man stemme JA eller NEI til resultatet. 

 

Hva skal du stemme over? 

Det dere skal ta stilling til og stemme over kommer frem av riksmeklers møtebok som er lagt ut på følgende 

link: 

https://www.parat.com/dm_documents/2022-035-motebok-og-

protokoll_Oslo_kommune_2022.pdf_zSm5u.pdf 

 

De viktigste delene av resultatet er kommentert nedenfor.  

 

Hvilken betydning har avstemningsresultatet? 

Landsmøtet i Parat har vedtatt regler for uravstemning. Hvis flertallet av medlemmene på avtalen stemmer 

JA, er forslaget vedtatt. Stemmer flertallet av medlemmene på avtalen NEI, er forslaget forkastet. Blir det 

ikke slikt flertall hverken for eller mot, vil avstemningen være rådgivende med mindre minst 2/3 av 

medlemmene omfattet av tariffavtalen har avgitt stemme.  

 

Forhandlingsutvalget vil legge betydelig vekt på de råd som kommer fra medlemmene, og oppfordrer derfor 

alle medlemmer til å gi uttrykk for sin mening gjennom avstemningen.  

 

Stemmes meklingsresultatet ned, betyr det at alle Parats medlemmer er i streik fra 7. juli 2022. 

 

Forhandlingsutvalget anbefaler alle medlemmer å stemme JA til meklingsresultatet. 

 

Hovedpunktene i meklingsresultatet er som følger: 

• Den økonomiske rammen er noe høyere enn det frontfaget oppnådde 

• Alle Parats medlemmer får er generelt tillegg i årslønn på 3,71%, minimum kr. 18.800 

• Økninger i lørdags- og søndagstillegget 

• Flere forbedringer i fellesbestemmelsene i overenskomsten, bl.a. på vurdering av kompetanse. 

 

Vi starter arbeidet med å redigere og trykke tariffavtalen så snart resultatet av avstemmingen er klar. 
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Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål, ta kontakt med forhandlingsavdelingen på tlf. +47 482 10 100 eller e-post: tariff@parat.com 

  

Du kan også ta kontakt med forhandlingsleder Bjørn-Are Sæther, epost: bjorn.are.sether@parat.com 

 

 

Vennlig hilsen  

Forhandlings- og arbeidslivsavdelingen 
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