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TILBUD FRA SPEKTER TIL LO-STAT OM Å INNFRI KRAVET OM LIVSLANG OG KJØNNSNØYTRAL
PENSJON
Streiken har nå vart i sju uker, og er en belastning for alle involverte. Ekstra beklagelig er det at
streiken rammer publikum som ikke får tilgang på et viktig kulturtilbud nå som samfunnet har
gjenåpnet. Det er derfor viktig at alle parter strekker seg langt for å få gjenåpnet de streikerammede
kulturinstitusjonene.
Etter nøye overveielse har arbeidsgiversiden kommet til at vi for å få slutt på konflikten, ønsker å
fremsette et tilbud som kommer dere i møte på kravet om å etablere en tjenestepensjonsordning
som gir livslang ytelse, herunder også LOs definisjon av kjønnsnøytralitet.
VI tilbyr følgende, forutsatt en rask avklaring slik at streiken kan avsluttes umiddelbart:
Med virkning fra 1. april 2022 innføres en livsvarig og kjønnsnøytral tjenestepensjonsordning.
Tjenestepensjonsordningen tariffestes i overenskomstenes del B.
Det skal gis tjenestepensjon fra første krone og første arbeidede time, for fast ansatte og for
midlertidige ansatte, herunder frilansere i arbeidsforhold.
De nærmere vilkår i pensjonsordningen skal fastsettes i hovedoppgjøret 2022, herunder hvilket
lovgrunnlag ordningen skal bygge på.
Partene skal før hovedoppgjøret, gjennom et partsarbeid, søke å avklare mest mulig av de faglig
uavklarte spørsmålene som er reist i årets forhandlingsprosesser.
Virkningstidspunktet for årets mellomoppgjør er 1.april 2021. Ved streik gis normalt ikke
lønnstilleggene før ved tidspunktet for streikens opphør. Hvis partene blir enige om å avslutte
streiken ved en frivillig løsning, lik det tilbudet som her fremsettes, er Spekter likevel innstilt på å gi
tilleggene fra 1. april 2021. Arbeidstakerne vil ellers tape lønnstillegg for hittil nesten 7 måneder i
2021, og mer dersom streiken fortsetter.
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Det er i alle forhandlinger på B-delsnivå fremsatt tilbud fra arbeidsgiver på lønnsreguleringer
innenfor en ramme på 2,7 % eller høyere. Dette tilbys som resultat også ved avslutningen av denne
streiken.
Streiken har vært langvarig, og svært krevende for begge parter. Vi foreslår derfor at det umiddelbart
etter streikens avslutning skal tas initiativ fra de lokale parter om møter dem imellom for å
reetablere de gode relasjonene det normalt er i denne sektoren, slik at partene så fort som mulig kan
legge konflikten bak seg og se fremover, til beste for publikum, de ansatte og virksomhetene.
Dersom det er spørsmål knyttet til ovennevnte tilbud avholdes gjerne et møte om dette, eventuelt i
et møte under Riksmeklerens ledelse.
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