
 

 

Tariffinformasjon 
 

 

Til våre medlemmer omfattet av overenskomst for barne- og  

ungdomsverntjenesten med NHO (avtalenr. 536)        

    

                                                                       Oslo, 12.november 2020 

 

Brudd i de sentrale forhandlingene på tariffavtalen  
 

Tirsdag 10. november møtte Parat og Delta NHO og landsforeningene NHO Handel og Service og 

Abelia til forhandlinger om revisjon av tariffavtalen. Fagforbundet forhandlet parallelt med oss på 

tilsvarende avtale. Dessverre var ikke NHO villige til å imøtekomme kravene. Dermed hadde ikke 

forhandlingsutvalget noe annet valg enn å bryte forhandlingene, og oppgjøret går derfor til mekling.  

 

Hva ønsker Parat? 

- Vi vil ha en modernisert tariffavtale, med navn på avtalen (ikke bare et nummer) og en 

omfangsbestemmelse som gjenspeiler hvem avtalen omfatter (og ikke). 

- Vi vil ha en lønnsvekst i form av et mindre sentrale tillegg og en vesentlig økning i tillegg for å 

jobbe ettermiddag/kveld, natt og helg. 

- Avtalen må få en egen bestemmelse om jobbing i henhold til medlever-forskriften. Ved jobbing 

ut over 60 timer per "skift" så skal dette avtales med de tillitsvalgte og ikke kun med den 

enkelte ansatte (slik forskriften i dag sier det kan avtales). 

- Vi vil ha et resultat i tråd med frontfaget (industrien) når det gjelder endringer knyttet til 

likestilling, kompetanseutvikling og forskuttering av sykepenger. 

 

Selv om deler av Fagforbundets krav var annerledes enn våre krav, så har vi sammenfallende 

synspunkter på mye av det helt grunnleggende. Tariffbestemmelsene i Parats og Fagforbundets 

avtale bør dessuten være identiske i og med at de skal gjelde for samme type ansatte i samme type 

virksomheter.   

 

Hva skjer nå? 

- For å få hjelp av meklingsinstituttet, må vi sende plassoppsigelse på vegne av Parat og Delta 

sine medlemmer på avtalen. En plassoppsigelse er et varsel om at det kan bli streik dersom 

ikke meklingen fører frem. Plassoppsigelsen sendes tidligst fredag 13.november 

- Det er foreløpig ikke bestemt når mekling vil finne sted, men det blir muligens januar 2021. 

- Forhandlingsutvalget tar etter en helhetsvurdering stilling til hvem og hvor mange som 

eventuelt skal streike. Denne beslutningen ligger et godt stykke frem i tid 

 

Eventuelle spørsmål rettes til forhandlingsavdelingen på e-post tariff@parat.com eller  

telefon +47 482 10 100. Du kan også kontakte spesialrådgiver Kjell Morten Aune, e-post: 

kma@parat.com eller forhandlingssjef Turid Svendsen på turid.svendsen@parat.com.  

 

Vi kommer med ny informasjon så snart det er noe å informere om. 

 

Vennlig hilsen  

Forhandlingsavdelingen 
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