
TARIFF 2022 – REGIONSTYRETS INNSTILLING 

Generelle hovedkrav.  

1. Bevare og styrke overenskomstene.  

2. Lavtlønnsprofil med kronetillegg, ingen prosenttillegg.  

3. Alle tariffområder forplikter seg til å ta inn lærlinger. 

4. Ansatte med fagbrev som er relevant for stillingen avlønnes som fagarbeider. 

5. Reallønnsvekst for alle. 

6. Livsfase- og seniorpolitikk styrkes i alle tariffområder.  

 

Merknad:  

• Det forutsettes at man jobber for å styrke retten til hele og faste stillinger i alle 

tariffområder. 

• Det forutsettes at det jobbes videre med LO-kongressens vedtak om 

arbeidstidsreduksjon.  

 

 

Generelle krav Oslo kommune: 

1. Det avsettes ikke midler til lokale forhandlinger.   

2. Sentral arbeidstøysavtale. 

3. Kompensasjon for etter- og videreutdanning. 

4. Det startes med arbeidstidsreduksjon med full lønnskompensasjon. 

 

 

Generelle krav Spekter 

1. Felles lønnsmasse.  
2. Forhandlingsrett på pensjon og pensjon fra første krone. 
3. 40 % tillegg på natt/kveld der det ikke er pr d.d. 
4. Klesgodtgjørelse/arbeidstøy innarbeides alle tariffområder. 

 

 

Generelle Finans Norge: 
 

1. Rettferdig lønnsoppgjør - mer i sentralt lønnsoppgjør. 
2. Kompensasjon for relevante kurs, sertifiseringer og videreutdanning. 

 

Generelle krav NHO 

1. Forhandlingsrett på pensjon og pensjon fra første krone. 
2. Klesgodtgjørelse/arbeidstøy innarbeides. 



3. 40 % tillegg på natt/kveld. 
4. Kompensasjon for relevante kurs, sertifiseringer og videre utdanning. 

 

Generelle krav Virke 

1. Ingen avsetning til lokale forhandlinger 
2. Pensjon fra første krone.  
3. Kompensasjon for relevante kurs, sertifiseringer og videre utdanning. 
4. 40 % tillegg på natt/kveld. 

 

 

Generelle krav FUS 

1. Fagarbeiderlønn ved bestått fagprøve. 
2. Lønn under sykdom og ved svangerskaps-, fødsels-, og foreldrepermisjon skal gi rett 

til opptjening av feriepenger.    
3. Styrke avtale om klesgodtgjørelse.  

 
Generelle krav PBL 

1. Styrke avtale om klesgodtgjørelse.  
2. Fagarbeiderlønn ved bestått fagprøve.  
3. Lønn under sykdom og ved svangerskaps-, fødsels-, og foreldrepermisjon skal gi rett 

til opptjening av feriepenger.    
 

Generelle krav KA 

1. Fagarbeiderlønn ved bestått fagprøve.  
2. Lønn under sykdom og ved svangerskaps-, fødsels-, og foreldrepermisjon skal gi rett 

til opptjening av feriepenger.    
3. Styrke avtale om klesgodtgjørelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 


