
 

 

Tariffoppgjør – hva skjer? 

Det er i 2018 hovedtariffoppgjør. Dette betyr at vi i alle tariffområder skal forhandle på både tekst og økonomi. 

Fagforbundet Teater og Scene skal forhandle for medlemmer i disse tariffområdene: 

• Teateroverenskomsten, HTV Nora Hagen 

• Den Norske Opera & Ballett, HTV Kristoffer Ringerike 

• Drammen Scener, HTV Tormod Riseng 

• Dansens Hus, HTV Kent Rune Hansen 

• Oslo Konserthus, HTV Jan Olsen Skare 

• Operaen i Kristiansund, HTV Jeanette W. Kanestrøm 
 

 
Forhandlingslederne vil få bistand i lokale forhandlinger fra Fagforbundets forhandlingsenhet eller kompetansesentrene. 

Krav blir utformet av de ulike tariffområdenes forhandlingsutvalg. Det har vært avholdt fellesmøte for hovedtillitsvalgte, 

tariffrepresentantskap og fellesmøte for forhandlingsutvalgene. Videre arbeid frem til oppgjøret vil gjøres i det enkelte 

forhandlingsutvalg. 

A-delsforhandlingene, det vil si forhandlinger om de generelle bestemmelsene som gjelder for alle tariffområder i 

Spekter, foregikk 10.-11. april. Her ble frister for bistandsforhandlinger satt, det vil si at lokale parter må bli enige innen 

denne tidsfristen før de får bistand fra sentrale parter. I vårt tilfelle er sentrale parter LO Stat og Spekter. 

Frist for å be om bistand er 27. April kl 15.00 

Frist for avslutning er 9. Mai kl 15.00 

 

Datoer for forhandlinger er satt til: 

16. April: Den Norske Opera & Ballett 

17.-18. April: Teateroverenskomsten 

23. April: Dansens Hus 

24. April: Operaen i Kristiansund 

Øvrige områder har ikke fastsatt dato. Mere informasjon kommer! 

 

A-delsforhandlingene ga Fagforbundet Teater og Scene en viktig seier. Vi har kjempet for at alle scenekunstvirksomheter 

der vi har tariffavtale skal være områdeplassert i Spekters område 1. Dette er viktig for oss, da vi ønsker at feltet skal 

holdes samlet. Nå er dette en realitet.   

En annen sak som er avklart i A-delsforhandlingene er den midlertidige pensjonsordningen vi har i teatrene og Den 

Norske Opera & Ballett. Her har sentrale parter avgjort at forhandlingene utsettes, siden grunnlaget for forhandlingene 

ikke er avklart. Vi avventer løsning på pensjon i offentlig sektor. Forhandlinger om pensjon vil kunne åpnes i 

mellomoppgjøret 2019, med full konfliktrett.  


