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PROTOKOLL 
 

Det har vært avholdt forhandlingsmøte 11. januar 2021 mellom Spekter og Fagforbundet 

vedrørende revisjon av overenskomst del B «Teateroverenskomst» pr. 1. april 2020 ved 

følgende teatre: Beaivváš Sámi Nášunálateáhter, Brageteatret, Carte Blanche, Den Nationale 

Scene, Det Norske Teatret, Haugesund Teater, Det Vestnorske Teateret, Hålogaland Teater, 

Kilden Teater- og Konserthus, Nationaltheatret, Nordland Teater, Turnéteatret i Trøndelag, 

Oslo Nye Teater, Riksteatret, Rogaland Teater, Teater Vestland, Teater Ibsen, Teater 

Innlandet, Teatret Vårt og Trøndelag Teater.   

 

 

Til stede: 

 

For Spekter: 

 

Ida Kinn 

Hanna Berge-Bang 

Bjørn Henriksen 

Wenche Eikens 

 

 

For Fagforbundet: 

 

 Nora Hagen  

 Ola Erik Blæsterdalen 

 

 

 

  

 

I Overenskomsten del B - teatre 

 

B-dels overenskomsten prolongeres uten endringer.  

 

 

II Lønnstillegg og godtgjøringer 

 

Alle trinn på A-regulativet økes med kr 5800,- med virkning fra 1. august 2020. 

Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.  

 

I tillegg gis det et omforent 2020-tillegg (engangsbeløp) på kr. 2000,-. Deltidsansatte gis 

forholdsmessig tillegg.  

 

De avtalte tilleggene gis ikke til arbeidstakere som er fratrådt, med mindre fratredelsen 

skyldes pensjonering. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, 

skifttillegg m.v. for arbeid utført før vedtakelsen. 
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III Partssammensatte utvalg 

 

Med forbehold om godkjenning i de avsluttende forhandlingene mellom Spekter og LO Stat:   

 

Teknisk beregningsutvalg 

Partsarbeid som ble etablert mellom de sentrale parter (Arbeidsgiverforeningen Spekter og 

LO Stat) i fase tre i 2019, med intensjon om å utarbeide relevant grunnlag til bruk i 

lønnsforhandlingene, videreføres frem mot mellomoppgjøret 2021. Det tekniske 

beregningsutvalget vil se nærmere på ansatte med fagbrev i Fagforbundets tariffområde, og 

skal utarbeide tallgrunnlag som kan tjene som underlag for forhandlinger om lønnsforhold for 

denne gruppen, jfr. A-delen II pkt 2. Frist for arbeidet settes til 30. mars 2021.    

 

Partene er enige om å fortsette arbeidet som ble avtalt i rapport fra teknisk beregningsutvalg 

8. september 2020, for å bedre kvaliteten på lønnsopplysningene. Frist for arbeidet settes til 

30. mars 2022. 

 

Teateroverenskomsten 

Partsarbeid (Arbeidsgiverforeningen Spekter og LO Stat) som ble avtalt i avsluttende 

forhandlinger 15. mai 2019 om endringer i teateroverenskomstene, som er bedre tilpasset 

dagens teaterdrift og i størst mulig grad bidrar til å opprettholde det kunstneriske tilbudet ved 

teatrene, videreføres frem til hovedoppgjøret 2022. 

 

 

  

 

       

Arbeidsgiverforeningen Spekter  Fagforbundet 

 

 

 

  

  Ida Kinn/sign.           Nora Hagen/sign. 

 

 
 
 
 


