
PROTOKOLL 

    Dato:  24. september 2020    
    Sted:  Kommunenes Hus, Oslo   
     
 

Til stede 
Fra Samfunnsbedriftene: 

Per Arne Kaarstad, Sodvin SA (Styreleder 

Samfunnsbedriftene) 

     Pål Smits, Lindum AS 

     Ragnhild Borchgrevink, Vestfjorden Avløpsselskap VEAS 

     Ingrid Hitland, BIR Avfallsenergi AS  

     Øivind Brevik, Samfunnsbedriftene 

     Barbro Noss, Samfunnsbedriftene 

     Frode Bård Nilssen, Samfunnsbedriftene 

     Trygve Nøst, Samfunnsbedriftene 

     Ane Granlund, Samfunnsbedriftene  

     Nora Birgitte Kalvatn, Samfunnsbedriftene 

Svein Kamfjord, Samfunnsbedriftene 

 Gunnar Owren, KS 

 
Fra YS-K: Simen Bjerke, Delta, forhandlingsleder. 

Bjørn-Are Sæther, Parat. 
Petter Sommervold, Yrkestrafikkforbundet. 

       
 

Hovedoppgjør for Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter 

(Bedriftsavtalen) 

I tidsrommet 22.-24. september 2020 ble det ført forhandlinger om revisjon av 

Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter (Bedriftsavtalen).  

Partene er enige om at Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter prolongeres i 

perioden 1. mai 2020 til 30. april 2022. 

 

Varighet og regulering 2. avtaleår 

Tariffavtalen gjøres gjeldende til og med 30. april 2022. 

Hvis avtalen til den tid ikke er sagt opp av noen av partene med 3 – tre – måneders skriftlig 

varsel, er den fremdeles gjeldende 1 – ett – år om gangen med samme gjensidige 

oppsigelsesfrist. 

 



Før utløpet av 1. avtaleår skal det opptas forhandlinger mellom Samfunnsbedriftene og 

forhandlingssammenslutningene om eventuelle lønnsendringer for 2. avtaleår. 

 

Partene er enig om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den alminnelige økonomiske 

situasjon på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår. Lønnsutviklingen for 

arbeidere og funksjonærer i industrien i LO/NHO-området, øvrige offentlige ansatte og 

andre sammenlignbare tariffområder legges til grunn i forhandlingene. En troverdig ramme 

for lønnsutviklingen i frontfaget i 2021 er også en del av grunnlaget. 

 

Hvis partene ikke blir enige ved forhandlinger, kan partene si opp Hovedtariff-avtalen innen 

14 – fjorten - dager etter at forhandlingene er avsluttet og med 14 – fjorten - dagers varsel 

med utløp tidligst 1. mai 2021. 

 

Frist for godkjenning: 

Partene har frist til 15. oktober 2020 med å godkjenne forhandlingsresultatet. 

 

 

Oslo 24. september 2020 

 

Samfunnsbedriftene             YS-Kommune 

Barbro Noss        Simen Bjerke 

Sign.         Sign. 


