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Forhandlingslederne Steffen Handal og Solveig K. Bratseth i Unio oppnådde løsning med KS i natt.

Løsning i kommuneoppgjøret
Av NSF, 30.04.2016
Partene i kommunesektoren kom fram til en forhandlingsløsning i hovedoppgjøret i natt. Unio fikk
gjennomslag for at lønnsstigen blir lik for grupper med likt utdanningsnivå.
- Med trange økonomiske rammer har vi fått et akseptabelt resultat. For første gang har vi fått vår del av
den økonomiske rammen. Dermed har vi brutt trenden med lavlønnsprofil i kommuneoppgjørene, sier
Steffen Handal, forhandlingsleder i Unio kommune.
Rammen for oppgjøret i 2016 er på 2,4 prosent og dermed på nivå med frontfaget.

Resultatet innebærer blant annet:
•
•
•
•

dersom en av partene krever det, kan pensjon gjøres til et forhandlingstema
at alle stillinger med høyere utdanning er samlet i en felles gruppe
at lønnsstigene blir like for grupper med likt utdanningsnivå, og at alle får 16-årstrinn
partene er også enige om en fordeling for mellomoppgjøret i 2017. Dette har en ramme på 2,2 prosent

- Endelig har vi fått en aksept hos KS for at høyere utdanning må lønnes bedre i kommunesektoren,
fastslår forhandlingsleder Steffen Handal.
Partene er enige om å fortsette arbeidet med å tilpasse pensjonsordningen i KS-området til den nye
folketrygden.
- Det er bra at KS holder fast ved at det skal forhandles om endringer i tjenestepensjonen til alle de
kommuneansatte. Dette er et viktig prinsipp for alle kommunalt ansatte, sier Handal.
Det er første gang siden Unio ble stiftet i 2001 at partene i kommunesektoren har kommet fram til en
forhandlingsløsning i et hovedoppgjør.
- Partene skal si seg veldig godt fornøyd med å ha landet dette uten mekling. Dette er en seier for
forhandlingssystemet, sier Steffen Handal.
Her kan du lese hele protokollen (/Content/2924276/cache=1462001490000/resultat-ks-vedleaa-tilDrotokoll-201e.docx^
For mer informasjon om resultatet, se de ulike forbundenes nettsider.
Unio er hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede og Norges nest største
hovedorganisasjon på arbeidstakersiden, med cirka 340.000 medlemmer i 12 ulike medlemsforbund.
Unio kommune forhandler for 129.000 ansatte i kommunal sektor (kommuner, fylkes-kommuner og KSbedrift).
Forbundsvise medlemstall per 1. januar 2016:
Utdanningsforbundet - 92.574
Norsk Sykepleierforbund - 29.880
Forskerforbundet - 403
Norsk Fysioterapeutforbund - 2005
Det norske maskinistforbund - 407
Akademikerforbundet -1593
Norsk Ergoterapeutforbund -1528
Norsk Radiografforbund -17
Presteforeningen - 6
Det norske Diakonforbund - 21

