
 

 

 
 

Enighetsprotokoll 

 
PROTOKOLL FRA HOVEDOPPGJØRET 2020 
 
Den 1. oktober 2020 ble det gjennomført lokale forhandlinger med bistand mellom tillitsvalgte for 
Fagforbundet/FO og Unicare Bo &Omsorg. 
 
Tilstede fra Unicare Bo & Omsorg: 
Trine Berntsen 
Ståle Evenshaug 
Ellen Foss Lolland (ikke tilstede i dagens møte, men i tidligere forhandlinger) 
 
Tilstede fra Spekter: 
Marte Båtstrand 
Emily Sandnes 
 
Tilstede fra Fagforbundet:     Tilstede fra FO: 
Per Egil Johansen       Kim H. Olsen 
Øystein Gudbrands      Arild Sverstad Haug 
Lasse Skurtveit 
Trine P. Nilsen 
 
Hoved tillitsvalg: Øystein Jørgensen 
Tillitsvalgt: Kristian Svensson 

 
 
Forhandlingene ble ført på grunnlag av overenskomstens Del A, jfr. protokoll fra innledende sentrale 
forhandlinger mellom Spekter og Fagforening/FO datert 25./26 august 2020 
 
I. Lønn: 
Overheng fra 2019: 0,72%  
Beregnet glidning  0,20% 
 
Ny minstelønnstabell: 

Lønns 
kategori 

Stillingsbenevnelse  
0 år 4 år 8 år 10 år 

A Uten særlig krav til utdanning 312 853 317 953 332 953 379 053 

B Krav til fagbrev eller tilsvarende 353 453 357 753 360 953 409 553 

C Stilling med krav om høyskoleutdanning 401 653 408 653 420 653 453 418 

D Stillinger med krav om høyskoleutd. m. ytterligere spesialutd. 420 253 424 023 430 279 479 370 

Det generelle tillegget og minstelønnsjustering skjer med virkning pr. 1.4.2020 

 
• Minstelønnssatsene oppjusteres i samsvar med lønnsreguleringen gitt i 2019. 

• Generelt tillegg 975,- + 3.098,- = 4.073,- pr.år til alle medlemmer. Minstelønnssatsene justeres 

tilsvarende. 

• Gir rammen     1,70 % 

• Overheng for 2021 beregnet til  0,28 % 
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Tekstlige enigheter til tariffavtalen enighet under bistandsforhandlingene: 

Endring i: 
 
§ 2.5 Stedfortredertjeneste/ konstituering 
Ny tekst 

 Enhver arbeidstaker plikter å utføre stedfortredertjeneste/konstituering. 

Ved pålagt stedfortredertjeneste/konstituering i høyere stilling for en periode utover en ukes 
sammenhengende tjeneste, vil arbeidstaker motta slik lønn som vedkommende ville ha fått ved opprykk 
til stillingen, når vedkommende overtar stillingens fulle arbeids - og ansvarsområde.  Ved konstituering 
skal man ikke gå ned i samlet lønngodtgjørelse. 

§ 2.10 Pensjon 
Ny tekst 

De til enhver tid gjeldende pensjon- og forsikringsordninger i virksomheten gjelder alle ansatte. Før det 
foretas endringer i pensjon – og forsikringsvilkårene, skal dette drøftes med de tillitsvalgte. Informasjon 
om pensjon, gruppeliv – og yrkesskadeforsikring vil være tilgjengelig for ansatte. 

 

§ 5.5 Overtid: opprinnelig tekst i dagens tariffavtale 
Dagens tekst opprettholdes 

Pålagt arbeid utover den ordinære arbeidstid er overtidsarbeid. Overtidsarbeid skal innskrenkes mest 
mulig. Kompensasjon for overtid gjelder kun for arbeidstakere i heltidsstilling. Deltidstilsatte har likevel 
krav på overtidskompensasjon dersom de pålegges å arbeide ut over det som er fastsatt for full stilling 
per dag (dog minimum 6 timer dersom arbeidstiden varierer fra dag til dag) eller per uke. 

 

Tekstlige enigheter til tariffavtalen enighet fra forhandlingene: 

Endring i: 

 
§ 1 Virkeområde 

Direktøren i Unicare Bo & Omsorg (BAB) og enhetsledere ved hvert virksomhetsområde er unntatt kap. 5 
arbeidstid og kap. 6 lønn.  
 

      § 4 Ansettelse, prøvetid og oppsigelse 
 

Partene er enig i følgende tekst:                                                                                     
Alle ansatte skal senest innen 14 dager etter tiltredelse ha inngått en skriftlig ansettelsesavtale, som angir 
ansettelsesbetingelsene i henhold til arbeidsmiljøloven. Nyansatte skal sikres opplæring i bruk av utstyr, 
prosedyrer og internkontroll.  

 Eksternt utlyste stillinger, skal også utlyses internt. 
Ved tilsetting og opprykk skal det i første rekke tas hensyn til søkerens kvalifikasjoner (teoretisk, praktisk 
utdanning, praksis og skikkethet for stillingen). 

 Det skal som hovedregel tilsettes i fast stilling og tilstrebes heltidsstilling. 
Det kan ved ansettelsen avtales en prøvetid på 6 måneder. I prøvetiden gjelder normalt 1 måneds 
gjensidig oppsigelsestid. 

 For fast ansatte arbeidstakere skal den gjensidige oppsigelsesfristen være normalt minst 3 måneder.  
 Deltidsansatte gis fortrinnsrett til ekstravakter. 
 For øvrig vises til arbeidsmiljøloven § 15-3.  
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§ 6.3 Ansiennitet  
Lønnsansiennitet fastsettes ved ansettelse etter følgende regler: 
- all tidligere praksis og erfaring som er relevant for stillingen 
- ansiennitet i bedriften 

- lovfestet permisjon ved fødsel og adopsjon 
- verneplikt 
- omsorgsarbeid i hjemmet godskrives med inntil 2 år. 

 
Lønnsansiennitet regnes fra tidligst fylte 18 år. Ansiennitetsdato fastsettes til den 1. i ansettelsesmåneden 
på grunnlag av godskrevet lønnsansiennitet. Det gis ikke lønnsansiennitet etter flere bestemmelser for 
samme tidsrom. 
Før fastsettelse godskrives ansenitet forholdsmessig iht. arbeidstid sammenlignet med en fulltids stilling. 
Lønnsansenitet opptjenes fult ut etter tiltredelse i fast stilling.  

 
§ 6.4.2 Kvelds og nattarbeid: 
Enighet om følgende endring: «Mellom klokken 17.00 og 07.00» 

 Endringen trer i kraft 01.11.2020 

 
Enighet inn i protokoll, men ikke i en tariffavtale: 
 
Arbeidsgiver ønsker et punkt 8 – lokale forhandlinger prosess: 

• Prosess for lokale forhandlinger: Fagforbundene forplikter seg til å levere medlemslister til arbeidsgiver 
senest 3 uker før forhandlingene starter. Medlemmene skal være bekreftet av Fagforeningen. 
Arbeidsgiver leverer lister med lønnsdata for disse medlemmene senest 1 uke før.  

 
Arbeidsgiver vil legge inn i personalhåndbok for å klargjøre for de ansatte: 

• Arbeidsgiver oppdaterer virksomhetens personalhåndbok med at: sykepenger og foreldrepermisjon 
dekket av folketrygden forskutteres av arbeidsgiver. Endringen trer i kraft fra 1. november 2020. 

 
 

 
 

Oslo, 1 oktober 2020 

 
Trine Berntsen     Per Egil Johansen  Kim H.Olsen 
Unicare Bo & Omsorg    Fagforbundet   FO    


