
 

DM 108722 

PROTOKOLL 

 
Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 1  

(Kultur) i Spekter området  

 

År 2021, den 13. januar, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen 

Spekter og LO Stat vedrørende overenskomster for område 1 (Kultur). 

 

Forhandlingene ble ført på grunnlag av hovedavtalens § 7 femte ledd, protokoll fra de 

innledende sentrale forhandlingene mellom Spekter og LO Stat den 26. august 2020 og 

protokoller fra de lokale forhandlingene. 

 

Tilstede: 

For Spekter 

Anne-Kari Bratten 

 

For LO Stat 

Lise Olsen 

 

1.  Avslutning av de lokale forhandlingene 

Det vises til protokoll datert 5. januar 2021 der det ble avtalt: 

 

I virksomheter der det ikke er protokollert enighet om ovenstående skal det 

gjennomføres forhandlinger med frist 11. januar 2021. Dersom de lokale parter ikke 

kommer til enighet, avgjør de sentrale parter gjenstående uenigheter. 

 

Partene konstaterer at ovennevnte forhandlinger nå er gjennomført i enighet. 

 

Partene viser til protokoller fra de lokale forhandlingene, og godkjenner overenskomstens del 

B for perioden 1. april 2020 til 31. mars 2022 slik det fremgår av protokollene. 

 

 

2.  Gjennomføring av forhandlingsresultatet 

De avtalte tilleggene gis ikke til arbeidstakere som er fratrådt før overenskomstens vedtakelse, 

med mindre fratredelsen skyldes pensjonering. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av 

overtidstillegg, skifttillegg m.v. for arbeid utført før vedtakelsen. 

 

 

3.  Øvrige bestemmelser 

Når det gjelder øvrige bestemmelser som skal gjelde i overenskomstperioden, vises til 

protokoll fra de innledende sentrale forhandlingene.  

 

Spekter har godkjent forhandlingsresultatet og LO Stat har svarfrist 29. januar 2021 kl. 12.00. 

 

 

For Arbeidsgiverforeningen Spekter    For LO Stat 

   

             Anne-Kari Bratten/sign             Lise Olsen/sign 

 

 

Protokollen er godkjent elektronisk. 
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PROTOKOLL 

 
Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 1  

(Kultur) i Spekter området  

 

År 2021, den 5. januar, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen 

Spekter og LO Stat vedrørende overenskomster for område 1 (Kultur). 

 

Forhandlingene ble ført på grunnlag av hovedavtalens § 7 femte ledd, protokoll fra de 

innledende sentrale forhandlingene mellom Spekter og LO Stat den 26. august 2020 og 

protokoller fra de lokale forhandlingene. 

 

Tilstede: 

For Spekter 

Anne-Kari Bratten 

 

For LO Stat 

Lise Olsen 

 

1.  Avslutning av de lokale forhandlingene 

Det vises til protokoll datert 21. oktober 2021 der det ble konstatert at det var oppnådd enighet 

i de lokale forhandlingene med unntak av forhandlingene mellom 

 

• Den Norske Opera & Ballett og Fagforbundet 

• Den Norske Opera & Ballett og Creo 

• Den Norske Opera & Ballett og NTL 

• Det Norske Blåseensemble anno 1734 og Creo 

• Kilden Teater og Konserthus for Sørlandet IKS og Creo 

• Arktisk filharmoni og Creo 

• Operaen i Kristiansund og Fagforbundet/Creo 

• Oslo Filharmonien og NTL/Creo 

• Stavanger Symfoniorkester og NTL/Creo 

• Stiftelsen Harmonien og Creo 

• Teatrene og Fagforbundet 

• Teatrene og Creo 

• Teatrene og NTL 

• Nobels Fredssenter og NTL 

 

Partene er nå enige om å løse ovenstående uenigheter slik: 

 

Det gis økonomiske tillegg og foretas endringer i overenskomstens del B slik det fremgår av 

enighet i lokale protokoller knyttet til disse spørsmålene. 

 

I virksomheter der det ikke er protokollert enighet om ovenstående skal det gjennomføres 

forhandlinger med frist 11. januar 2021. Dersom de lokale parter ikke kommer til enighet, 

avgjør de sentrale parter gjenstående uenigheter. 
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For alle virksomheter gjelder at pensjonsspørsmål kan forhandles i mellomoppgjøret 2021 

dersom en av partene krever det. For teatrene, orkestrene, DNO & B, Oslo Filharmonien, Det 

Norske Blåseensemble av 1734, Teatret Vårt, Teater Ibsen og Operaen i Kristiansund 

videreføres A-dels protokollen fra 10. april 2018 (protokolltekst III – vedlagt denne 

protokollen) til pensjonsspørsmålet er avklart. 

 

For Nobels Fredssenter gjelder i tillegg følgende: 

 

Partene er enige om at overenskomstens del B § 5.3 Pensjon skal være gjenstand for 

forhandlinger i mellomoppgjøret 2021, hvis en av partene krever det. 

 

De lokale parter skal i perioden fram til mellomoppgjøret gjennomgå og drøfte følgende tema: 

- type pensjonsordning 

- konsekvenser for den enkelte 

- overgangsordninger 

- kompensasjonsordninger 

- nivå for innbetaling i ny ordning 

- medlemsinnskudd 

De sentrale parter kan bistå i prosessen. 

 

2. Avsluttende forhandlinger 

Det gjennomføres avsluttende sentrale forhandlinger umiddelbart etter at de gjenstående 

lokale forhandlingene er ferdige. 

 

 

 

LO Stat meddelte at med bakgrunn i denne protokollen trekkes plassoppsigelsen av 21. 

desember 2020. 

 

 

 

For Arbeidsgiverforeningen Spekter  For LO Stat 

 

 

 

  

                Anne-Kari Bratten                Lise Olsen 
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