
PROTOKOLL 

Ar 2022, den 16. desember, ble det holdt forhandlingsmote mellom Norlandia og LO 
forbundene. 

Tilstede: 

For Norlandia 
Dag Rune Gabrielsen 
Kristin Voldsnes 
Roger Larsen 

For LO forbundene 
Kai Nygard 
Steinar Fuglevaag 
Magnus Langstrand 

Partene er enige om: 

For selskaper i Norlandia med barnehagedrift som i dag er omfattet av overenskomst i 
Spekter, samt for selskaper i Norlandia som i dag er omfattet av overenskomst i PBL, innfores 
en samlet losning med virkning fra 1. januar 2023: 

Det etableres en pensjonsordning for alle ansatte etter lov om tjenestepensjon med 
innskudd pa 7 % for lonn mellom OG og 7,1 G, hvorav 4 % betales av arbeidsgiver og 
3 % er de ansattes egenbetaling. Med virkning fra l .august 2023 okes arbeidsgivers 
andel til 455 % og de ansattes egenbetaling reduseres til 2,5 %. Fra 1. januar 2025 okes 
arbeidsgivers andel til 5 % og arbeidstakers andel reduseres til 2 %, forutsatt at det pa 
det tidspunkt er etablert en bransjenorm pa dette nivaet. 

Partene skal folge med pa utviklingen i pensjonsordningene for private barnehager 
frem mot 2025, og sammen vurdere videreutvikling av pensjonslosningen i Norlandia 
i perioden. 

I barnehagene organisert i PBL i dag, er det ansatte som er omfattet av ytelsesbasert 
tjenestepensjon. Partene skal avtale kompensasjonsordninger for disse. Dette gjelder ,  
bade forhold knyttet til overgang fra ytelse- til hybridpensjon, samt sikring av AFP for 
de som ikke oppnar tilstrekkelig ansiennitet i Fellesordningen. Beregningene foretas 
basert pa standard forutsetninger av noytral radgiver. Kompensasjoner og 
driftspensjoner skal sikres av Norlandia Barnehagene AS. 

For de som i dag er omfattet av seniortiltaksordningen med 80 % stilling og 100 % 
lonn, og som ikke kvalifiserer til AFP i Fellesordningen, viderefores ordningen. 

Ufore og etterlattepensjon etableres tilsvarende dagens ordning for PBL-barnehagene. 

Fra 1. januar 2023 etableres hver enkelt barnehage i Norlandia som eget rettssubjekt. 
Overenskomstens omfangsbestemmelse ma justeres i trad med Bette. Norlandia Barnehagenes 
barnehagevirksomhet, som i dag er organisert i ulike tariffomrader, samles innenfor det som 



er omfanget av Norlandias overenskomster i Spekter. Overenskomstens omfangsbestemmelse 
skal derfor ogsa omfatte virksomhet som i dag er omfattet av overenskomst i PBL. 

For Norlandia 
	

For LO forbundene 

  

  

Dag Rune Gabrielsen 

  


	Page 1
	Page 2

