
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uravstemning over forhandlingsresultatet i Virke (HUK-området) for FOs 
medlemmer: 
 
Tirsdag 1. desember 2020, ble det enighet i forhandlingene mellom FO og Virke i 
årets tariffoppgjør. Forhandlingene omfattet 7 overenskomster: 
 

• Landsoverenskomst for helse- og sosial 
• Landsoverenskomst for barnehager 
• Landsoverenskomst for utdanning 
• Landsoverenskomst for høyskoler 
• Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner 
• Landsoverenskomst for virksomheter 

 
 
FOs medlemmer omfattet av disse overenskomstene skal nå stemme over resultatet. 
Det skal stemmes på Virke-HUK området samlet.  
 
Det enkelte medlem skal stemme ja, nei eller blankt i uravstemningen.  
 
Uravstemningen i FO gjennomføres kun via questback. Man kan kun stemme én 
gang. Medlemmene får tilsendt link til uravstemningen per e-post. Ta kontakt med 
forbundskontoret hvis du ikke har fått slik e-post. 

Fristen for å avgi stemme er satt til mandag 7. desember kl. 10. Fristen er kort 
grunnet at tilleggene skal utbetales før jul.  

Arbeidsutvalget i FO anbefaler medlemmene å stemme JA til forslaget. 

Det anbefalte resultatet: 
FOs krav i oppgjøret på HUK-område var basert på resultatet i KS, Stat og Spekter, 
som er de korresponderende offentlige områdene for disse overenskomstene. Det er 
et viktig prinsipp for FO, at de som arbeider i ideell og privat sektor og som utfører 
oppgaver på vegne av det offentlige, ikke skal ha dårligere lønns- og arbeidsvilkår 
enn i offentlig sektor. 
FO mener at vi har fått en økonomisk forhandlingsløsning som viderefører dette 
prinsippet. 
 
Dette betyr at FOs medlemmer i HUK-området har fått de samme lønnsmessige 
tillegg som er gitt i KS, Staten og Spekter-Helse.  
 
 



Resultater på overenskomstene: 
 
Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester, landsoverenskomst for 
barnehager, landsoverenskomst for utdanning og landsoverenskomst for 
virksomheter (§ 27): 
 
SENTRALE TILLEGG PR. 1. SEPTEMBER 2020 
 

Stillingsgrupper Sentrale lønnstillegg – pr. 1.9.2020 
0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år 

G
ru

pp
e 

1 

Stillinger uten særskilt krav til 
utdanning 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 

Fagarbeiderstillinger/ 
tilsvarende fagarbeiderstillinger 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 

Stillinger med krav om fagbrev 
og 1-årig fagskoleutdanning 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 

G
ru

pp
e 

2 

Lærer og Stillinger med krav 
om 3-årig U/H-utdanning 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 

Adjunkt og Stillinger med krav 
om 4-årig U/H-utdanning 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 

Adjunkt med tilleggsutdanning 
og Stillinger med krav om 5-
årig U/H-utdanning 

1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 

Lektor og Stillinger med krav 
om mastergrad 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 

Lektor med tilleggsutdanning 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 
 
Det vises til overenskomstene for oversikt over stillingsbenevnelser og stillingsgrupper. 
 
 
Landsoverenskomsten for Spesialisthelsetjenesten:  
 
Pkt. 1.1 a) fra protokollen: 
 
Arbeidstakere i stillingsgruppe A gis et generelt tillegg på kr. 6 000. 
Arbeidstakere i stillingsgruppe B1 og B2 med ansiennitet lavere enn 16 år gis et 
generelt tillegg på kr. 8 000. 
Arbeidstakere i stillingsgruppe B1 og B2 med ansiennitet på 16 år eller mer gis et 
generelt tillegg på 1,9 %.  
Arbeidstakere i stillingsgruppe C og D gis et generelt tillegg på 0,8 %. 
Arbeidstakere i stillingsgruppe D med 16 års ansiennitet eller mer gis ytterligere et 
generelt tillegg på 0,8 % (samlet 1,6 %). 
Arbeidstakere som ikke er innplassert i stillingsgruppene A – D gis et generelt tillegg 
på 1,4 %. 
De generelle tilleggene er inkludert i ny minstelønn, jf. pkt. 1.3 under. 
De generelle tilleggene er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.  
Virkningsdato for de generelle tilleggene er 1. oktober 2020.  



Lokale forhandlinger:  
Det er ikke avsatt penger til lokale forhandlinger for stillinger som er omfattet av 
sentralt lønnssystem. Det er kun lokale forhandlinger for medlemmer som er direkte 
plassert og får sin lønn fastsatt lokalt.  
 
 
Landsoverenskomsten for høyskoler, landsoverenskomst for virksomheter, 
landsoverenskomst museer og andre kulturinstitusjoner  
 
Med virkning fra 1. oktober 2020 gis følgende generelle tillegg: 
0,44 % på lønnstrinn 19 – 46  
0,54 % på lønnstrinn 47 – 63  
0,44 % på lønnstrinn 64 – 101  
Lokale forhandlinger: Det er ikke avtalt avsetning til lokale forhandlinger 
 
 
 
 
Kort om protkolltekster  
Det kom også inn ulike protokolltilførsler, blant annet knyttet til forsikret 
tjenestepensjon, kompetanse og aktivitets- og redegjørelsesplikten. 
Protokolltilførselen knyttet til kompetanse sikrer en god og målrettet oppfølging når 
det gjelder kompetanse som ivaretar både virksomhetens kompetansebehov og 
ansattes uttelling for kompetanse. 
 
 


