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Tariffoppgjørene er høyt prioritert i FO, og har stor betydning for våre medlemmer. 
I 2022 er det hovedoppgjør og tariffrevisjon, og både lønn og øvrige elementer i 
tariffavtalene skal forhandles.  
 
FOs tariffpolitikk har mål om et trygt arbeidsliv og en solidarisk og rettferdig 
fordeling. I en tid hvor forskjellene i samfunnet øker har LO spesiell 
oppmerksomhet på lavtlønte for å redusere ulikhet. Dette er også viktig for FO. 
FO ønsker å utjevne kjønnsbaserte forskjeller ved å sikre likelønn og verdsetting 
av kvinnedominerte yrker, sikre uttelling for utdanning og kjempe for lik lønn for 
arbeid av lik verdi. Et annet område som har begynt å komme inn i tariffavtalene 
er klima og miljø, som vi vil komme inn på i dette tariffheftet. FO kjemper for best 
mulig lønn, trygge rammer og rettigheter for alle våre medlemmer uansett hvilket 
tariffområde de jobber innenfor.   

Med dette debattheftet inviteres hele organisasjonen til å komme med innspill 
og utarbeide forslag til krav ved tariffrevisjonen 2022.   

I heftet er ulike hovedtemaer satt inn i en ramme knyttet til den politiske og 
økonomiske situasjonen foran oppgjøret. Vi håper at dette vil bidra til gode 
diskusjoner. Samtidig er forhandlinger ofte et spørsmål om prioriteringer, og 
dette er det også viktig at vi får tilbakemeldinger på. Vi har løftet fram følgende 
fire hovedområder i debattheftet:

For å oppnå gjennomslag for krav og et best mulig resultat er det viktig med god 
forankring av krav og prioriteringer blant medlemmene. Vi håper derfor at 
debattheftet når bredt ut og at flest mulig av våre medlemmer blir involvert i de 
viktige forberedelsene til oppgjøret. 

Lykke til med debattene!

Innledning

Forbundsleder i FO, Mimmi Kvisvik.

• Likelønn og kompetanse  
• Pensjon  

• Arbeidstid  
• Klima og miljø 

fo.no
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Tariffkalender (ca.-datoer)

Den politiske og økonomiske 
situasjonen  
Den politiske og økonomiske situasjonen vil alltid påvirke tariffoppgjørene. 
Sentrale faktorer for de økonomiske rammene i oppgjøret er sysselsettings-
situasjonen og de økonomiske utsiktene, inkludert forventet prisvekst. Siden mars 
2020 har Norge sammen med resten av verden vært rammet av økonomisk 
nedgang på grunn av Covid19-pandemien. Dette har ført til at begge de 
foregående oppgjørene har hatt begrensede rammer. 

Lite penger til disposisjon i oppgjørene har tydeliggjort betydningen av en 
målrettet innretning av kravene.  

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) skriver i sin 
oppsummering etter oppgjørene i 2021, at beregnet årslønnsvekst fra 2020 til 
2021 fordeler seg slik mellom de mest sentrale tariffområdene: 

LO / NHO – industriarbeidere:  1,7 % 
Industrien samlet:  2,7 % 
KS:  2,5 % 
Stat:  2,4 % 
Spekter øvrige:  2,6 % 

Spekter Helse: Ved avleggelse av utvalgets rapport pågikk fortsatt oppgjørene for 
helseforetakene. 

Årslønnsveksten er beregnet før bidrag fra lønnsglidning i 2021.

Det siste året har koronapandemien vært styrende for utviklingen i norsk økonomi. 
Den vil fortsatt begrense den økonomiske utviklingen den nærmeste tiden, men 
SSB antar at det ser ut til at økonomien er ved et vendepunkt. Det betyr at vi kan 
komme tilbake til mer normale lønnsoppgjør i tariffperioden 2022/23. 

En forutsetning for forhandlingsstyrke er høy organisasjonsgrad. I Norge falt 
organisasjonsgraden for første gang under 50 prosent i 2016, til 49 prosent. I 
2020 er den igjen på over 50 prosent. Det er store forskjeller mellom privat og 
offentlig sektor, men også innad i privat sektor. I offentlig sektor er fire av fem 
medlemmer av et fagforbund, mens det samme gjelder 38 prosent i privat sektor. 
I offentlig sektor er organisasjonsgraden høyest i staten, i privat sektor er 
organisasjonsgraden høyere innen vareproduksjon (industri, bygg, olje og 
bergverk med videre) enn innen tjenesteyting. Ifølge Fafo-notat 2020: 02 viser tall 
fra SSB, at alle hovedorganisasjonene har økt sitt medlemstall det siste tiåret. 
Dette gjelder både organisasjonenes brutto medlemstall og antall yrkesaktive 
medlemmer. Fra 2017 til 2018 har antall yrkesaktive medlemmer økt med 25 000. 
Lav organisasjonsgrad handler ikke om motvilje mot fagforeninger, men om 
mangel på tillitsvalgte og organisasjonskultur på arbeidsplassene. Verving og 
styrking av tillitsvalgtapparatet kan derfor virke inn på uttelling i 
lønnsforhandlinger. 
 

Likelønn
For FO er kampen for likelønn et overordnet tariffpolitisk mål. Frontfaget skal gi 
rammer for lønnsutviklingen for hele arbeidslivet i tråd med hva konkurranse-
utsatte næringer kan bære. FO mener dette ikke skal være til hinder for at 
grupper som systematisk og over tid er blitt hengende etter, gis et ekstra løft. 

3. september 2021 Utsendelse av debatthefte 

1. november 2021 Frist for innspill på debattheftet fra avdelingene til forbundskontoret 

2. desember Tariffkonferanse 

7. og 8. desember 2021 LS-møte 

November 2021 AU-behandling av krav til hovedoppgjøret 2022 

Januar 2022 Samling for områdevise tariffutvalg 

Februar 2022 Likelønnsfrokost 

Februar 2022 LOs representantskap vedtar sin tariffpolitiske uttalelse 

Mars 2022 Endelig kravutforming i de ulike hovedsammenslutninger 

Mars 2022 Streikeberedskapskonferanse i FO 

April 2022 Forhandlingsoppstart 

Mai 2022 Mulige meklinger, fortsatt forhandlinger på noen tariffområder 

Mai-juni 2022 Mulig konflikt, hvis meklinger ikke har ført fram 

Mai-juni 2022 Forhandlinger i Virke og KA 
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Status likelønn foran hovedoppgjøret 2022
FO har fått Institutt for samfunnsforskning om å utarbeide en rapport om likelønn: 
«Likelønn og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet – Individuelle preferanser eller 
strukturelle begrensninger». Funnene i denne rapporten vil ha betydning for vårt 
arbeid med likelønn. 

Ifølge TBU-rapporten som kom ut i forkant av mellomoppgjøret 2021 var det en 
svak tilbakegang i gjennomsnittlig lønn mellom kvinner og menn som er 
heltidsansatt. Kvinnene tjente i gjennomsnitt 89,3 prosent av menns lønn i 2020, 
mot 89,4 prosent i 2019. For heltids- og deltidsansatte samlet var kvinners lønn 
87,5 prosent av menns lønn i 2020, mot 87,8 prosent året før. 

Ved utgangen av 2020 utgjør kvinners gjennomsnittlige lønn 86,7 prosent av 
menns gjennomsnittlige lønn (TBU - tabell 1.13).  Dette er en liten fremgang 
sammenlignet med tidligere år, men det er fortsatt et stykke å gå med tanke på 
likelønnsutviklingen. 

Dette er den faktiske situasjonen. Uten økte rammer i (særlig) offentlig sektor, blir 
det svært vanskelig å oppnå likelønnsutvikling av betydning på kort sikt. 

Samtidig vet vi at sentrale tillegg, i form av flate kronetillegg, framfor lokale, og 
justering av grupper framfor enkeltindivider, er gode virkemidler for likelønn. For 
de ulike tariffområdene er det viktig å gjøre en vurdering av hvilken innretning 
lønnskravene bør ha. Det kan også være grunnlag for å kreve mer innen noen 
tariffområder enn andre. 

Ser vi på minstelønnstabellene, er det store forskjeller på minstelønn innen alle 
tariffområder mellom de med 0 års ansiennitet og 10 (16) års ansiennitet. 
Forskjellene utgjør gjennomgående 60 000 – 90 000 pr. år. Dette kommer som et 
resultat av at de med lang ansiennitet har blitt prioritert over flere oppgjør. Dette 
er en utfordring i et likelønnsperspektiv ettersom mange kvinner med lang 
ansiennitet får dårlig uttelling ved ansiennitetsopprykk. 

FOs tariffpolitikk har et vedtatt mål om at kompetanse skal lønne seg. 
Sammenligner vi minstelønnssatser etter 0 års ansiennitet for våre medlemmer 
med tilsvarende satser for utdanningsgrupper og fagarbeidergrupper dominert av 
menn, ser vi en begynnerlønnsforskjell på omtrent kr. 100 000,-. Dette er det vi 
betegner som verdsettingsdiskriminering. 

Et redskap for å redusere verdsettingsdiskriminering og andre ubegrunnede 
lønnsforskjeller på grunnlag av kjønn er Aktivitets og redegjørelsesplikten - ARP.  
I alle tariffområder er ARP tatt inn som et virkemiddel for å oppnå likelønn.  

Arbeidstid

Arbeidstid vil alltid være et sentralt tema for FO i et hovedtariffoppgjør. En av 
våre fanesaker er å forsvare normalarbeidsdagen. Derfor er det viktig at vi jobber 
for at tariffavtalene sikrer forsvarlige rammer som bidrar til at vilkårene for å 
jobbe utenfor normalarbeidsdagen blir så gode som mulig.  

Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven om blant annet arbeidstid har vært under 
betydelig press de siste årene med flere forverringer. Det er dermed ekstra viktig 
å bevare vilkårene som er tariffestet der disse er bedre enn det vi finner i loven.  

Vi ser et økende press fra arbeidsgivere som kan tenke seg å bruke arbeids-
takerne mer fleksibelt når det gjelder arbeidstid. Grensen mellom fleksibilitet og 
forutsigbarhet for arbeidstiden utfordrer FOs medlemmer lokalt hver dag.  

Bestemmelser om kvelds- og nattillegg, lørdags- og søndagstillegg, helge- og 
høytidstillegg, overtid, tjenestereiser, vaktordninger og beredskapsvakt, er alle 
viktige for å legge til rette for at normalarbeidsdagen skal forsvares.  

I prinsipprogrammet har FO vedtatt at vi ønsker en arbeidstidsreduksjon, hvor 
målet er 6 timers normalarbeidsdag/30 timers uke med full lønnskompensasjon.  

Spørsmål:
• Hvilke krav må fremmes innenfor de ulike tariffområdene for best å ivareta en 

positiv likelønnsutvikling?  

• Hvordan kan ARP brukes som et tariffmessig virkemiddel?  

• Hvordan kan tillitsvalgte synliggjøre såkalt verdsettingsdiskriminering? 

Spørsmål:  
• Hva bør være det viktigste kravet innenfor temaet arbeidstid i hovedtariff-

oppgjøret 2022? 

• Arbeidstidsbestemmelsene er under økende press, hvordan kan FO jobbe for å 
verne om tariffestede vilkår for medlemmene? 

• Hvordan bør FO adressere 6-timersdagen som tema i hovedtariffoppgjøret  
2022 når arbeidstidsbestemmelsene er i kontinuerlig endring? 

• Hva skal være FOs standpunkt til ubekvem arbeidstid i hovedtariffoppgjøret 
2020? Herunder avlønning for henholdsvis kvelds- og nattarbeid, lørdags- og 
søndagsarbeid og arbeid på høytider. 
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Pensjon
Pensjon har vært et tema i tariffperioden. Det gjenstår noen viktige avklaringer 
om hva som skal bli en del av hovedoppgjøret 2022, enten i forhandlingene eller 
som en særskilt del. 

Offentlig sektor 
Særavtalen om pensjon i KS 
I 2019-oppgjøret ble de sentrale parter enige om å samle alle bestemmelser om 
pensjon fra HTA kapittel 2, vedlegg 4 og 5 i en ny sentral generell særavtale (SGS) 
2020. Denne trådte i kraft fra 1.1.2020 og hadde først varighet frem til 30.4.2020 
(samme varighet som HTA). Avtalen innebar en tilpasning av pensjons-
bestemmelsene til pensjonsavtalen som ble inngått 3. mars 2018, samt lov-
endringene som fulgte denne. Gjeldene avtale har utløp 31.12.2021 og forhandles 
høsten 2021. Ved uenighet tas den med inn i hovedtariffoppgjøret. Det er 
foreløpig uavklart om det blir mulig å forhandle om viktige oppdateringer i 
avtalen, spesielt om særaldersgrenser.  

Spekter Helse 
Som nevnt under Spekter Helse, vil innmeldingsgrensen for tjenestepensjons-
ordningene måtte følges opp videre. Det må tas stilling til om vi reiser kampen 
på nytt i hovedoppgjøret 2020, eller om man skal vente på et regjeringsskifte.  

Privat sektor 
Da pensjonsreformen ble innført var partene enige om at AFP-ordningen skulle 
evalueres innen 2017. Gjennom pensjonsreformen ble arbeidstakere gitt sterkere 
insentiver til å lengre i arbeid ettersom dette kunne gi økonomiske fordeler. APF 
har allikevel en verdi for de som oppfyller kravene til dette. Evalueringen viste 
mange fallgruver, blant annet at mange falt utenfor ordningen. Dette ble i stor 
grad søkt rettet opp i hovedoppgjøret 2018, men fortsatt er det grunn til å følge 
med på AFP som en reell tidligpensjonsordning for de som trenger det. Et annet 
viktig krav er at AFP skal la seg kombinere med delvis uførhet.  

Tjenestepensjonsordningene har vært sentrale også i privat sektor, og kravet om 
pensjon fra første dag og første krone er ikke innfridd. I tillegg er nivået for lavt 
ettersom mange er kun omfattet av minsteordningen på 2 prosent. 

Klima og miljø 
Boka «Grønne tariffavtaler» (2020) definerer grønne tariffbestemmelser slik: 
  
• bestemmelser med sikte på forbedringer av miljøtilstanden, eller  
• bestemmelser som fordeler konsekvensene av tiltakene som skal føre til 

forbedringer.  

I denne sammenhengen er det viktig å være klar over at tariffavtaler er alle typer 
avtaler om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold, inkludert 
hovedavtaler. 

Nylig har det kommet inn flere grønne tariffbestemmelser i avtaleverket: 

I hovedtariffoppgjøret i 2020 kom det inn grønne tariffbestemmelser i flere av 
hovedtariffavtalene. I hovedtariffavtalen mellom LO Stat m.fl. og staten kom det 
inn en egen protokolltilførsel om bærekraft og miljø. Tiltak som fremmer bære-
kraftsmålene skal med dette inngå som en del av partssamarbeidet, fra sentralt 
nivå og ned til den enkelte virksomhet. Det skal også legges til rette for kompetanse-
heving rundt bærekraft, klima og miljøspørsmål på tvers av statlige virksomheter.  

I Landsoverenskomstene 2020-2022 mellom Virke og Handel og Kontor (HK), og 
tilsvarende overenskomst mellom Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening 
(AAF) og HK, er det nedfelt flere eksempler på hva partene kan samarbeide om i 
virksomhetene når det gjelder klima- og miljø.  

I KS kom det ikke inn bestemmelser om klima og miljø i hovedtariffavtalen i 
2020, men i Hovedavtalen (2019-2021) er partene enige om at klima- og 
miljøtiltak som fremmer bærekraftsmålene inngår som en del av parts-
samarbeidet.  

Felles for de ovennevnte grønne tariffbestemmelsene er at de gjelder 
partssamarbeidet. Men boka «Grønne tariffavtaler» nevner også flere områder 
hvor det kan være aktuelt med grønne tariffbestemmelser som dreier seg om 
arbeidstakernes arbeids- og lønnsvilkår. Noen eksempler er støtte til kollektivreiser, 
eller til innkjøp og vedlikehold av sykler, behovsprøvde parkeringsplasser, eller at 
sykling eller gange til jobb skal inngå i arbeidstiden. Et annet mer velkjent 
eksempel er å prioritere økt fritid framfor økt lønn. 

Spørsmål: 
• Hva bør være det viktigste kravet knyttet til pensjon innenfor de ulike tariff-

områdene i hovedtariffoppgjøret 2020? 

• Hvilke bekymringer gir medlemmene uttrykk for knyttet til henholdsvis pensjon 
og AFP som bør prioriteres i hovedtariffoppgjøret 2022?

Spørsmål:
• Hva er erfaringene med grønne tariffbestemmelser i virksomhetene der man  

har det?    

• Hvordan kan man tilrettelegge for videre satsing på grønne tariffkrav? 

• I hovedtariffoppgjøret 2020 kom det inn grønne tariffbestemmelser i avtale-
verket, hvordan skal man i hovedariffoppgjøret 2022 forplikte seg videre  
til dette? 
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Særskilt om de ulike tariffområdene
Selv om vi legger de samme overordnede prinsippene til grunn for utarbeidelse 
av krav til tariffoppgjørene i alle tariffområder, vil det være ulike utfordringer 
mellom tariffområdene. Her vil vi bare kort beskrive de mest sentrale 
utfordringene på hvert område.  

KS 
De siste tariffoppgjørene i KS har vært preget av koronasituasjonen. Ved 
hovedoppgjøret i 2020 ble det kun mulig med minimale sentrale tillegg, og ved 
mellomoppgjøret i 2021 ble det mest sentrale temaet å innhente kompensasjon 
for mindrelønnsutviklingen i KS sammenlignet med frontfaget i 2020.  

I 2020 var kompetanse et sentralt tema, og FO hadde krav inne knyttet til 
uttelling for videreutdanning og tvisterett på 4.2.4. Vi fikk ikke gjennomslag for 
disse kravene, men øvrige sammenslutninger hadde også krav på kompetanse 
og det ble nedsatt et partssammensatt utvalg som blant annet fikk i oppdrag å 
utarbeide en veileder. Dette arbeidet er i startfasen, og rapport skal utarbeides 
innen 31.1.2022. Uttelling for kompetanse og forutsigbarhet knyttet til bruk av 
stillingskoder er stadig et sentralt tema i KS. Håpet er at når veilederen foreligger 
vil dette bidra positivt. Det arbeides også i et partssammensatt utvalg på 
arbeidstid og heltid. Her skal man blant annet vurdere modellen for lørdags- og 
søndagstillegget og gjennomføre et FoU- prosjekt om utlysningspraksis. Dette 
utvalget har også frist for sin rapport 31.1.2022.  

Et sentralt resultat i mellomoppgjøret 2021 var avsetning til lokal pott og 4.2.1 
forhandlinger for første gang siden 2017. FO har mottatt mange innspill om 
behov for slik lokal pott, spesielt knyttet til skjevheter etter særskilt lønnstiltak i 
2019, samt kommunesammenslåing. Det er viktig å vite i hvilken grad de lokale 
forhandlingene som gjennomføres høsten 2021 vil bidra til å rette opp i lokale 
skjevheter, og hvorvidt vi har med oss utfordringene med lokale skjevheter også 
inn i hovedoppgjøret 2022.  

Det er også viktig å være klar over at vi har med oss et overheng på 1,8 prosent 
inn i hovedtariffoppgjøret. Hvis vi legger til anslag for glidning (og det må vi) 
havner vi på at minst 2 prosent av neste års ramme er bundet opp. Vi må dermed 
håpe på en overordnet ramme på minst 3 prosent hvis vi skal ha økonomisk 
handlingsrom til f.eks. sentrale tillegg på et nivå som ligner mer på 2021- 
oppgjøret enn 2020-oppgjøret.  

Når det gjelder pensjon er alt fra tariffavtalen løftet inn i den sentrale generelle 
særavtalen «SGS 2020 Pensjonsordninger» som løper ut 31.12.2021. Denne skal 
dermed forhandles i løpet av høsten. Hvis man ikke klarer å komme til enighet vil 
disse forhandlingene bli trukket inn i hovedtariffoppgjøret. Det er ikke godt å si 
hvilke temaer som kan bli aktuelle her, men et sentralt tema som «henger» er 
tilpasning av særaldersgrenser til nytt pensjonssystem. Det er imidlertid uklart i 
skrivende stund om det vil foreligge avklaringer innen SGS 2020 skal forhandles 
som vil innebære at dette blir en del av forhandlingene.  

Staten  
Oppgjørene i 2020 og 2021 
Kravet fra FO til LO Stat i hovedtariffoppgjøret 2020 dreide seg om likelønn, økt 
kjøpekraft, sentrale tillegg, pensjon (særaldersgrenser) og tilgang til statistikk. I 
tillegg hadde vi krav om endringer i stillingskoder, lønnsrammer og A-tabellen. Etter 
at FO hadde sendt inn sitt krav i slutten av februar 2020, kom koronapandemien, 
og forhandlingene ble utsatt til høsten 2020. LO Stats krav til staten var derfor 
påvirket av den pandemien og den svekkede økonomiske situasjonen.  

Oppgjøret i 2020 ble preget av koronasituasjonen, og dreide seg i stor grad om 
rammen og fordelingen av denne. Rammen ble som i frontfaget på 1,7 prosent, 
og var ikke stor nok til å opprettholde kjøpekraften. De disponible midlene ble 
gitt som sentrale tillegg. Tillegget var på 0,44 prosent, mens kvinnedominerte 
lønnstrinnene på midten (47-63) fikk 0,54 prosent. Dette gav en likelønnseffekt 
på 0,01 prosent.  

Fellesbestemmelsene, stillingskoder og lønnsrammer ble ikke endret i 
hovedtariffoppgjøret 2020.  

Det ble videre noen endringer i protokolltilførselene. Et viktig gjennomslag for LO 
Stat var endringen i protokolltilførsel 1 om et modernisert og forenklet lønnssystem, 

Spørsmål: 
• Hva bør være de viktigste kravene i hovedoppgjøret i KS?  

I prioritert rekkefølge. 
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hvor staten forpliktet seg til å fremskaffe statistikk som igjen gir partene et 
skikkelig tall- og statistikkgrunnlag. I tillegg var LO Stat en pådriver for 
protokolltilførselene om likestilling og klima og miljø.     

I mellomoppgjøret 2021 krevde FO et flatt kronetillegg til alle, bl.a. for å bidra til å 
sikre kjøpekraftsutviklingen, et eget likelønnstillegg, og at alle tillegg skulle gis 
sentralt. Dette ble i stor grad reflektert i LO Stats krav, som i tillegg krevde et 
eget lavlønnstillegg.  

Resultatet ble en ramme på 2,73 prosent, som var like under forventet prisvekst 
og i tråd med frontfagsrammen. De disponible midlene ble fordelt 50/50 
sentralt/lokalt. Det sentrale tillegget ble gitt både som flate prosent- og krone-
tillegg, et eget lavlønnstillegg på 4000 kroner til lønnstrinn 19-50, pluss en 
«likelønnsbro» som startet på 3800 kroner til lønnstrinn 51 og gikk ned med 200 
kroner for hvert lønnstrinn til lønnstrinn 69. Oppgjøret hadde en likelønnseffekt 
på 0,05 prosent.   

Aktuelle krav til hovedtariffoppgjøret 2022 
Alle innspill til endringer i hovedtariffavtalen ønskes velkommen. Her vil vi 
kommentere hovedområdene til FO og i tillegg be om innspill til et nytt 
modernisert og forenklet lønnssystem. 
 
Modernisert og forenklet lønnssystem 
Ifølge protokolltilførsel 1 i hovedtariffavtalen så er partene enige om at det er 
behov for et modernisert og forenklet lønnssystem i staten. Denne protokoll-
tilførselen har vært inne i hovedtariffavtalen siden 2016 da Akademikerne fikk 
sin egen hovedtariffavtale. Det har ikke skjedd mye mellom partene i inneværende 
periode på dette området, men LO Stat har i løpet av de siste årene arbeidet en 
god del med hvordan man kan forbedre systemet. En viktig del av dette har vært 
å få ansiennitetsstiger som fungerer, samtidig som vi beholder en lønnstabell. 
Innspill til hvordan vi kan lage et modernisert og forenklet lønnssystem ønskes 
velkommen. Dette kan også være på et overordnet nivå. Hva ønsker man seg av 
et nytt lønnssystem? 

Likelønn og kompetanse 
En innretning som bidrar til en positiv likelønnsutvikling, er sentralt i FOs lønns-
politikk. Spørsmålet er hvordan dette skal oppnås. LO Stat arbeidet mye med 
dette i forbindelse med mellomoppgjøret i 2021. Deres beregninger viser at flate 
kronetillegg har veldig god likelønnseffekt. En annen fordel med dette er at det 
også har en god lavlønnseffekt.  

I statlig sektor har våre medlemmer, som har en høy utdannelse, sakket akterut 
lønnsmessig særlig i forhold til kommunal sektor. Én utfordring er at flere av de 
store stillingskodene som FOs medlemmer går i, som 1434 Rådgiver og 1364 
Seniorrådgiver, ikke har ansiennitetsopprykk. Samtidig fungerer rammene til de 
som har ansiennitetsopprykk dårlig, slik at de ofte har få opprykk. Tidligere har 
man kunne bruke justeringsforhandlinger til å tilgodese enkelte stillingskoder. 
Det har ikke staten vært villig til i de senere år. Staten har også vært lite villig til å 
vedlikeholde det nåværende lønnssystemet, for eksempel ved å legge til nye 
alternativer i lønnsrammene, slik at de kunne fungert mer etter intensjonen.  
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I de senere år har i praksis lokale lønnsforhandlinger vært viktig for å ivareta 
lønnsutviklingen til medlemmene våre i staten. Dette gjør at jobben som lokale 
tillitsvalgte gjør blir ekstra viktig for lønnsdannelsen, både i lønnsforhandlinger 
og i arbeidet med lokal lønnspolitikk hvor startlønnen i stillinger ofte defineres.  

Utfordringen er å få et nytt lønnssystem som ivaretar våre medlemmer på en god 
måte. Dersom vi ikke får et nytt lønnssystem, må det gamle lønnssystemet 
vedlikeholdes (for eksempel med nye alternativer i lønnsrammene). I tillegg til 
innspill til det nye lønnssystemet, ber vi derfor om innspill til hvordan 
kompetanse og likelønn best kan ivaretas i eksisterende lønnssystem.    
 
Arbeidstid 
Bestemmelsene om arbeidstid finnes i fellesbestemmelsene i Hovedtariff-
avtalen. Der finnes også reglene for kompensasjon for ubekvem arbeidstid.   
 
Pensjon 
Forhandlingene om tjenestepensjon for personer med særaldersgrense brøt 
sammen i februar 2020. Dersom man ikke får på plass en ny tjenestepensjon for 
disse gruppene i stat, kommuner og helseforetak, vil de i fremtiden få en stadig 
lavere alderspensjon fra fylte 67 år på grunn av levealdersjusteringen. Ifølge 
avtalen skulle man først bli enig om en ny tjenestepensjonsordning for de med 
særaldersgrense, og deretter gå gjennom hvilke grupper som skal høre inn i 
ordningen. Det er få av FOs medlemmer i staten som har særaldersgrense, og 
krav om at nye grupper skal inn i ordningen kan være aktuelt. Det er ikke klart om 
dette spørsmålet vil bli en del av hovedtariffoppgjøret 2022, eller om det vil bli 
behandlet i eget løp.

  

Spekter  
I arbeidsgiverforeningen Spekter er FOs medlemmer i hovedsak ansatt i helse-
foretak (område 10) eller sykehus med driftsavtale (område 13). For disse to 
områdene gjelder egne forhandlingsbestemmelser kalt A2-forhandlinger. Den 
resterende medlemsmassen tilhører øvrige Spekter virksomheter, plassert i 
område 4, område 12 eller utenfor områdeplassering. Felles for disse er at de er 
underlagt egne forhandlingsbestemmelser, såkalte b-delsforhandlinger.  

I helseforetakene forhandler vanligvis LO-gruppen etter at NSF er ferdig med sine 
forhandlinger. På denne måten har LO-gruppen kunnet fremme krav for 
høyskolegruppen på bakgrunn av hva NSF har oppnådd for sine medlemmer. 
Dette har vært noe fordelaktig for FO ettersom man kan innrette kravene slik at 
FOs medlemmer følger resultatet fra NSF sine forhandlinger. En slik tilnærming 
er imidlertid vanskeliggjørende for å oppnå en selvstendig tariffpolitikk. Dette 
som følge av at man på den ene siden må lene seg på NSF sitt resultat i 
forhandlingene og på den andre siden er prisgitt samarbeidet i LO-gruppen. 
Utfordringen med samarbeidet i LO-gruppen er at Fagforbundet ønsker å 
prioritere fagarbeidere på bekostning av høyskolegruppen. For FO er det likevel 
særlig to forhold som over tid har vært prioritert:    

• Forhandlingsresultat som gir uttelling for kompetanse. 
• Likhet hva gjelder avlønning for ubekvem arbeidstid på tvers av 

organisasjonstilhørighet og helseforetak.  

De siste tariffoppgjørene innenfor Spekter har båret preg av den økonomiske 
situasjonen grunnet covid-19. I hovedtariffoppgjøret 2020 fikk man økonomisk 
kun gjennomslag for tillegg innenfor den rekordlave frontfagsrammen på 1,7 
prosent. Det ble også enighet om at det nedsettes partssammensatte utvalg på 
henholdsvis heltid, tillegg for ubekvem arbeidstid og bærekraft og miljø. Det 
partssammensatte utvalget for samarbeid, integrering og kompetanse ble 
videreført til 2022.  

I mellomoppgjøret 2021 ble det i A-delsforhandlingene enighet om et generelt 
tillegg og et lavtlønnstillegg som er i tråd med hva som ble fremforhandlet for 
frontfaget. Gjennom B-delsforhandlingene innenfor Spekter øvrige fikk man langt 
på vei kompensert for fjorårets mindrelønnsutvikling sammenlignet med 
industrien gjennom resultater med en ramme på 2,7 prosent opp mot 3,0 
prosent. A2-forhandlingene innenfor helseforetakene ble utsatt grunnet at NSF i 
sine forhandlinger gikk til streik og frivillig lønnsnemnd. LO-gruppen forhandlet 
derfor først 24.06.21 og LO-gruppen oppnådde en ramme på 2,82 prosent.  
Oppgjøret sikret dermed kjøpekraften for FOs medlemmer og hadde en god 
innretning både med tanke på likestilling og kompetanse. For stillingsgruppe 4 
innebærer oppgjøret et generelt tillegg fra 9000,- til 12 000,- avhengig av 
ansiennitet, mens for stillingsgruppe innebærer oppgjøret et generelt tillegg fra 
10 000,- til 22 000,- avhengig av ansiennitet. De med 16 års ansiennitet fikk et 
tillegg på 2,5 prosent. Det ble også fremforhandlet økte satser for kvelds- og 
nattillegg og lørdags- og søndagstillegg, samt økte satser for helgearbeid som 
overskrider et gitt antall helger eller timeantall på helg. Endelig ble avsatt midler 
til lokale forhandlinger på B-dels nivå. Det ble avsatt en pott på 1,3 prosent av 
lønnsmassen med virkning 1. oktober 2021. Frist for avslutning av de lokale 
forhandlingene ble satt til 24. september 2021. 

Aktuelle krav til hovedtariffoppgjøret 2022 
Innenfor Spekter, og spesielt Spekter helse, har det over tid vært viktig for FO å ha 
fokus på at innretningen på oppgjørene skal gi uttelling for kompetanse og 
ivareta likelønn. Effekten av ubekvemstilleggene som ble fremforhandlet i 
mellomoppgjøret 2021 er foreløpig uviss. Avhengig av hvordan disse slår ut i 
praksis vil det kunne være aktuelt med krav knyttet til ubekvemstillegg dersom 
det fortsatt er en problemstilling at FOs medlemmer sakker akterut sammenlignet 
med NSFs medlemmer når det kommer til kvelds-/nattillegg og helgetillegg. En 
problemstilling som også kan være aktuelt å løfte inn i hovedoppgjøret er et krav 
om en sentral bestemmelse for uttelling for kompetanse i helseforetakene, 
eksempelvis for klinikere. Det praktiseres noe ulikt fra helseforetak til helseforetak, 
men det vanligste er at kompetansemidler tas av b-delenes lokale pott/
medregnes lokal avsetning. Ulikhetene dette medfører og det faktum at 
kompetansemidlene spiser av lokal pott skaper frustrasjon blant medlemmene 
lokalt. Det er også knyttet uforutsigbarhet til om man faktisk får tilstrekkelig 
lønnsmessig uttelling for kompetanse. Disse forholdene gjør at det inn mot 
hovedtariffoppgjøret 2022 bør vurderes om man skal kreve en sentral 
bestemmelse for nettopp uttelling for kompetanse. En annen problemstilling 
som aktualisert seg igjen i forbindelse med mellomoppgjøret er at det ble gitt et 
prosentvis generelt tillegg til de med 16 års ansiennitet, men det eksisterer ikke 

Spørsmål: 
• Hva blir de viktigste kravene for FO i tariffoppgjøret i Staten?  

I prioritert rekkefølge. 
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en sentral minstelønnssats for 16 års ansiennitet per dags dato. Det bør derfor 
vurderes om det skal kreves en egen minstelønnssats for de med 16 års 
ansiennitet i hovedtariffoppgjøret 2022.  

 
Virke – HUK-området 
FO er part i sju overenskomster i Virke-HUK området: 
• Landsoverenskomst for Helse og sosiale tjenester
• Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten 
• Landsoverenskomst for virksomheter
• Landsoverenskomst for barnehager 
• Landsoverenskomst for utdanning 
• Landsoverenskomst for høyskoler 
• Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner 

Hovedmålet i forhandlingene innenfor Virke-HUK er å oppnå at avtalene er 
korresponderende med tariffavtalene i offentlig sektor. FO har hovedsakelig 
medlemmer knyttet til tre av de sju avtalene: Landsoverenskomst for helse og 
sosiale tjenester (korresponderende med KS), landsoverenskomst for 
virksomheter (korresponderende med Staten) og landsoverenskomst for 
spesialisthelsetjenesten (korresponderende med Spekter Helse). Målet om mest 
mulig likhet med avtalene i offentlig sektor er hensiktsmessig og fungerer godt. 
Dette sikrer mest mulig like lønns- og arbeidsvilkår mellom offentlig og ideell 
sektor. 

Anbuds- og konkurranseutsetting har det siste tiåret satt lønns- og arbeidsvilkår 
i HUK-avtalene under sterkt press, særlig pensjonsrettighetene. Etter at partene i 
2016 ble enige om at man i virksomhetene kan inngå avtale om hybridordning 
for tjenestepensjon, har antall utmeldinger i Virke-HUK området avtatt 
betraktelig. Det ser nå ut til at dette er i ferd med å stabilisere seg, vi ser også nå 
en utvikling der virksomheter som tidligere var medlemmer av Virke kommer 
tilbake, og nye virksomheter melder seg inn. 

Vi har det siste året krevd tariffavtale på vegne av våre medlemmer i 
virksomheter som er medlem av Virke og som ikke før har hatt tariffavtale. 
Fremdeles blir utfordringen å bevare medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår i tråd 
med avtalene i offentlig sektor.  

 NHO 
Innenfor NHO-området står FO overfor en rekke utfordringer, spesielt knyttet til 
lav organisasjonsgrad og dårligere lønn- og arbeidsvilkår sammenlignet med 
offentlig sektor. Det er imidlertid et tilsvarende potensial for henholdsvis 
rekruttering, fremforhandling og utvikling av tariffavtalene på området.  

En av de største utfordringene innenfor NHO-området er lav organisasjonsgrad. 
Dette har betydning for forhandlingsstyrken og manifesterer seg ved at det i flere 
virksomheter er mulig å fremforhandle en økonomisk ramme som tilsvarer det 
andre arbeidstakere oppnår. FAFO anslår at organisasjonsgraden innenfor NHO 
er så lav som 40 prosent. LO-gruppen og FO har forsøkt å adressere denne 
utfordringen gjennom prosjektet «LO for alle» som tar sikte på å få opp 
organisasjonsgraden i privat og ideell sektor. FO har gjennom 2020 hatt en 
medlemsvekst innenfor NHO, men denne medlemsveksten ser ut til å 
sammenfalle med hovedtariff-oppgjøret 2020, den streiken for bedrede 
lønnsvilkår og oppmerksomheten dette genererte. Det er ennå for tidlig anslå 
hvilken effekt «LO for alle» har hatt på medlemsutviklingen.  

En annen vesentlig utfordring innenfor NHO er lønnsvilkårene. Velferdstjeneste-
utvalget (NOU 2020:13 Private aktører i velferdsstaten) har beregnet at de 
kommersielle har et lønnsnivå som er 9 prosent lavere enn det offentlige om alle 
tjenestene sees under ett. Innenfor hjemmesykepleie, barnevernsinstitusjoner, 
tjenester til eldre og funksjonshemmede og sykehusinstitusjoner ligger lønnet 

Spørsmål: 
• Hva bør være de viktigste kravene i hovedoppgjøret i de ulike områdene i 

Spekter? I prioritert rekkefølge. 

• Er det virksomheter man ser for seg avtaleopprettelser, nye B-deler i  
forbindelse med tariffrevisjonen 

Spørsmål:  
• Hva bør være de viktigste kravene i hovedoppgjøret i Virke-HUK-området?  

I prioritert rekkefølge. 
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under 90 prosent av det offentlige.  Hovedvekten av FOs medlemsmasse er 
lønnen etter overenskomst 453 som er en rammeavtale som kun har en 
minstelønnssats og ikke et utbygget lønnssystem med ansiennitetstrinn mv. 
Dette innebærer at partene ved den enkelte virksomhet må inngå særavtaler (§ 
3) om lønns- og arbeidsvilkår som utfyller overenskomsten. Overenskomsten 
fastsetter minstelønnsbestemmelser, men det forutsettes at det skal forhandles 
om generelle lønnstillegg og rammen for individuelle tillegg på den enkelte 
virksomhet ut fra fire kriterier (virksomhetens økonomi, produktivitet, 
konkurranseevne og framtidsutsikter). Utfordringen er at det ikke inngås 
særavtaler eller at det inngås for dårlige særavtaler og det ikke gjennomføres 
tilstrekkelig med lokale forhandlinger. Dette gjør at ansatte ikke klarer å få en 
tilfredsstillende lønnsøkning når så stor del av lønnsdannelsen må skje lokalt. 
NHO har i tillegg valgt å løfte lønnen til en yrkesgruppe (sykepleierne), gjennom 
en forbedret avtale med et mer utbygget lønnssystem (overenskomst 481). 

Under hovedtariffoppgjøret 2020 gikk Fagforbundet/FO derfor til streik på 
bakgrunn av at denne ulikheten ikke har blitt rettet opp og at arbeidstakere 
tilhørende 453 med samme utdanningslengde og noen steder til og med samme 
arbeidsoppgaver, tjener betraktelig mindre enn ansatte tilhørende overenskomst 
481. Streiken ble stoppet av regjeringen ved bruk av tvungen lønnsnemnd og 
oppgjøret var derfor gjenstand for behandling i Rikslønnsnemnda 19. august. LO 
fikk der ikke medhold og hovedtariffoppgjøret 2020 ble fastsatt av Rikslønns-
nemnda. 

Dette innebærer at et generelt tillegg gjøres gjeldende fra 17. desember 2020 og 
medlemmene tilhørende overenskomst 453 får etterbetalt fra denne datoen. I 
hovedtariffoppgjøret 2022 er det nærliggende at FO tar opp igjen kampen for å 
endre lønnssystemet i overenskomst 453, for at medlemmene skal nærme seg 
lønnsnivået i offentlig sektor.   

En ny samarbeidsavtale med Fagforbundet, som omfatter både FOs medlemmer 
tilhørende overenskomst 453 og overenskomst 481 ble inngått 06.06.21. Dette 
innebærer at en andel av FOs medlemmer som jobber på arbeidsplasser 
omfattet av 481 flyttes fra overenskomst 453 til 481. Disse medlemmene får 
dermed bedre lønnsvilkår ettersom 481 har en minstelønnstabell med ulike 
ansiennitetstrinn. For medlemmer tilhørende 481 blir det i hovedtariffoppgjøret 
2022 viktig å få til en lønnsutvikling tilnærmet den som er forventet i offentlig 
sektor. Videre blir bør man vurdere en videre utbygging av minstelønnstabellen i 
overenskomst 481 med flere ansiennitetstrinn utover de som allerede eksistere. 

Oslo kommune  
Oppgjørene i 2020 og 2021 
FO Oslo sine viktigste krav inn i hovedtariffoppgjøret i 2020 var likelønn, høyere 
ubekvemstillegg, kompensasjon for videreutdanning og master, samt det å få 
pensjonsvedtektene inn i overenskomsten. Det ble tidlig i forhandlingene klart at 
grunnet koronapandemien ville det ikke være rom for en stor lønnsvekst da 
rammen ble satt til frontfagets ramme på 1,7 prosent. Dette gjorde at FO og 
Kommuneansattes hovedsammenslutning (KAH) valgte å prioritere kravet om å 
få pensjonsvedtektene innlemmet i Overenskomsten. Etter brudd i forhandlingene 
gikk oppgjøret til mekling, der vi fikk gjennomslag for dette kravet. FO anså dette 
som en stor seier og var fornøyde med at vi nå har forhandlingsrett på våre 
medlemmers pensjon. I tillegg til ble det enighet med arbeidsgiver om 
formuleringer knyttet til arbeidet med å få flere heltidsstillinger. 

FO var også tilfreds med at det ble enighet om en protokoll om kompetanse. Den 
oppfordrer virksomhetene i Oslo kommune til å gjennomgå bruk av stillingskoder 
for å se om generelle stillingskoder som konsulent og førstekonsulent kan 
erstattes med spesifikke profesjonskoder. Dette er positivt for FOs medlemmer, 
da endringen kan være med å synliggjøre fagkompetansen til våre profesjoner. 
Enkelte vil også kunne gå opp i lønn ved å endre stillingskode. 

Hva gjelder den økonomiske rammen og tillegg ble det enighet om en ramme på 
1,7 prosent, et prosenttillegg på tabellen på 0,9 prosent, med et minimumstillegg 
på kr.4.400. 

Spørsmål: 
• Hva blir de viktigste kravene for FO i tariffoppgjøret i NHO, overenskomst 453?  

I prioritert rekkefølge. 

• Hva blir de viktigste kravene for FO i tariffoppgjøret 2022 for overenskomst 481?  
I prioritert rekkefølge. 
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I mellomoppgjøret 2020 var FO Oslo sine viktigste krav å opprettholde 
medlemmenes kjøpekraft, å få kompensasjon for mindrelønnsutviklingen 
sammenliknet med frontfaget fra 2020, en likelønnspott og andre tiltak som 
skulle styrke likelønnsutviklingen, og det at alle tillegg skulle fordeles sentralt. 
FOs hovedfokus i mellomoppgjøret var likelønn. Vi jobbet for å løfte 
likelønnsperspektivet både innad i KAH og inn i forhandlingene med arbeidsgiver.  

KAH gikk igjen til brudd på bakgrunn av at de ikke var fornøyd med Oslo 
kommunes økonomiske tilbud. I mekling ble det enighet om en økonomisk 
ramme på 2,83 prosent, noe som altså var høyere enn frontfagets ramme på 2,7 
prosent. Dette utgjorde et prosentillegg på tabellen på 3,45 prosent, med et 
minimumstillegg på kr 16 500.  

Utfordringer og prioriteringer inn mot hovedtariffoppgjøret i 2020 
Lønnssystemet i Oslo kommune er beholdt som normallønnssystem med 
stillingskoder, lønnsrammer og lønnsstige. De siste årene har lønnsoppgjørene 
blitt gjennomført med generelle tillegg på lønnsstigen. Det har i tillegg i flere 
oppgjør, med unntak av de siste, blitt avsatt midler til sentrale justeringer av 
lønna til utvalgte grupper i kommunen. Dette har gir god uttelling for FOs 
medlemmer som jobber i profesjonsspesifikke stillingskoder. Samtidig har dette 
ført til skjevheter mellom medlemmer i disse kodene og medlemmer i 
stillingskoder som fraviker dette og er i direkteplasserte lønnsrammer. Dette gir 
utfordringer knyttet til prioriteringer av krav på de ulike gruppene. Vi ser at de 
direkteplasserte stillingskodene blir hengende etter. Vi ser også at miljøterapeut-
koden ligger betydelig lavere enn de profesjonsspesifikke kodene. FO opplever at 
ubekvemstillegg i praksis blir sett på som en del av grunnlønnen, heller enn å 
fungere som faktisk kompensasjon for ubekvem arbeidstid.  

Mange av FOs medlemmer i Oslo kommune har etter- og videreutdanning eller 
master. Det er derfor en utfordring for FO at overenskomsten i Oslo kommune 
ikke har bestemmelser for godtgjøring for videreutdanning. For å få uttelling for 
denne kompetansen, må dette legges inn som krav i lokale forhandlinger ute i 
virksomhetene. Flere av våre medlemmer får kompensert for videre- og 
etterutdanning i lokale forhandlinger, men som regel kun som et personlig tillegg 
som må reforhandles ved neste lokale forhandlinger. FO Oslo mener derfor at 
profesjonsspesifikke stillingskoder for etter- og videreutdanning må innføres. FO 
Oslo hadde dette som et av sine krav i hovedtariffoppgjøret i 2020. På tross av at 
dette er en viktig sak for våre medlemmer og at vi har krevd dette i en rekke 
oppgjør, har vi fortsatt ikke fått gjennomslag for en ordning som tilgodeser våre 
medlemmers videre- og etterutdanning og master. 

Tariffordbok
Avtaleområder  
Det skilles mellom avtaler inngått i stat, kommune og privat sektor. De største 
områdene hvor FO har medlemmer: KS (Kommune/fylkeskommunene) Spekter, 
Staten, Virke, NHO, Oslo kommune og KA. 

Hovedoppgjør 
Betegnelse på lønnsoppgjør der tariffavtalen sies opp og det forhandles om 
både lønnstillegg og endringer i øvrige bestemmelsene i tariffavtalen.    

Mellomoppgjør 
I tariffavtaler er det vanlig å ha en bestemmelse om å ha lønnsreguleringer midt i
tariffperioden som kalles mellomoppgjør. Lønnsreguleringen gjøres på bakgrunn 
av til pris- og lønnsutviklingen for 1. avtaleår, den økonomiske situasjonen og 
utsiktene for 2. avtaleår.  

Tariffavtale 
En kollektiv avtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom en arbeidstakerorganisasjon 
og en bedrift/ virksomhet eller arbeidsgiverorganisasjon. Tariffavtalen består av 
to deler: Hovedavtalen (del 1) og overenskomsten (del 2). Overenskomsten har 
vanligvis en varighet på to år og revideres ved tariffoppgjørene. Hovedavtalen 
har vanligvis en varighet på fire år og fornyes i egne forhandlingsrunder der det 
ikke er anledning til å gå til streik eller lockout. 

Disponibel realinntekt – kjøpekraft disponibel 
Realinntekt er disponibel inntekt sammenliknet med prisstigningen. Å øke 
kjøpekraften betyr at man – også etter prisstigning – har hatt en reell økning i 
lønna. 

Generelt tillegg 
Økonomisk tillegg i krone eller prosent som kommer i tillegg til den enkeltes 
lønn. 

Justeringer 
Dette er lønnstillegg som gis i oppgjøret til enkelte grupper eller enkelte stillinger. 

Lokale forhandlinger 
Det avgjøres i sentralt oppgjør hvorvidt det avsettes pott til lokale forhandlinger. 
Det er først når de lokale forhandlingene med sentralt avtalt pott er avsluttet at 
hele tariffoppgjøret er sluttført.  

Lokale forhandlinger kan også skje i sin helhet lokalt. I KS har man f.eks. kap. 3 
og 5 med kun lokal lønnsdannelse samt ulike hjemler for særskilte forhandlinger 
i kapittel 4.  

Lønnsglidning 
Dette er lønnsutvikling som ligger utenfor tariffoppgjøret, f.eks. ved ansiennitets-
opprykk, bedre lønnsplassering for nye arbeidstakere i «gamle» stillinger mv. Spørsmål: 

• Hva blir de viktigste kravene for FO i tariffoppgjøret i Oslo kommune?  
I prioritert rekkefølge. 

20 21



Overheng  
Dette er en utregning man må gjøre fordi lønnstillegg ikke gis kalenderårsvis. Det 
er forskjellen mellom gjennomsnittslønnen året før og faktisk lønn i januar året 
etter. Jo senere på året det gis lønnstillegg, desto større blir overhenget. 

Mekling  
Hvis vi ikke kommer til enighet med motparten går oppgjøret til mekling. 
Riksmekleren prøver da å få partene til å bli enige. Et eventuelt meklingsresultat 
skal i hovedtariffoppgjør sendes ut til uravstemning før oppgjøret blir endelig 
vedtatt. 

Streik 
Hvis vi ikke blir enige med motparten og mekling ikke har ført frem kan vi bruke 
streikevåpenet. Det betyr at FO sentralt bestemmer på hvilke arbeidsplasser det 
skal streikes, og hvilke medlemmer som skal tas ut i streik. Streiken blir ledet av 
en sentral streikekomité og av flere lokale streikekomiteer. 

Tvungen lønnsnemnd  
Mange streiker i Norge er blitt avgjort i tvungen lønnsnemnd. Det betyr at 
Stortinget vedtar at streiken skal avsluttes og avgjøres av Rikslønnsnemnda. 
Dette kan Stortinget bare gjøre hvis streiken har vesentlige samfunnsmessige 
konsekvenser, f.eks. fare for liv/helse. I Europa er Norge i særstilling når det 
gjelder bruken av tvungen lønnsnemnd, og FO har vært meget kritisk til dette 
siden Stortinget på denne måten faktisk fratar arbeidstakerne streikeretten. 

Økonomisk ramme  
Ved tariffoppgjøret snakker man om rammen for oppgjøret. Man kan si at 
rammen er en beregning av hva oppgjøret faktisk koster arbeidsgiveren og 
dermed også hva det – samlet sett – gir arbeidstakerne. Alle krav som på en 
eller annen måte blir innfridd eller lønnstillegg som man vet kommer senere, 
regnes med i rammen. Rammen uttrykkes som en prosent av den samlede 
lønnsutbetalingen i det aktuelle avtaleområdet. 
 

Se også: www.frifagbevegelse.no/tariffleksikon 
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Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for 
barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.
fo.no

Stå opp 
for trygghet

Kontakt oss 
Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

kontor@fo.no
+47 919 19 916


