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Unio viser til krav 1 og 2 og opprettholder disse. 

 

Hovedtariffoppgjøret 2012 må fremme likelønn og gi bedre uttelling for kompetanse og 

kompetanseutvikling på universitets- og høgskolenivå. Unios grupper må sikres lønns- og 

arbeidsvilkår som anerkjenner og verdsetter deres utdanning, kompetanse og ansvar. Det 

må tas varige grep i Oslo kommunes lønnssystem som sikrer at også skoleverket får en 

lønnsutvikling som er på linje med andre grupper i samfunnet. Retten til hel stilling må 

sikres og det må gjøres tiltak mot sosial dumping. 

 

 

Økonomiske hovedprioriteringer 

Lønnsveksten for arbeidere i industrien vil i 2012 komme vesentlig over 4 prosent.  I tillegg 

kan det anslås at funksjonærenes lønnsutvikling vil ligge enda høyere. For ansatte i Oslo 

kommune er det i tariffperioden 2010 -2012 også et etterslep i forhold til industrien. Disse 

elementene må være med og danne grunnlaget for den økonomiske rammen for 

lønnsforhandlingene.  

 

Unio krever: 

 

Generelt tillegg 

 Det gis et generelt tillegg på X % på lønnstabellen pr. 1. mai 2012.  

 

Justeringer 

 Unio krever at en relativ stor andel av den økonomiske rammen brukes til sentrale 

lønnsmessige tiltak/justeringer. I en konkurransesituasjon med resten av arbeidsmarkedet 

i Oslo, omkringliggende kommuner/fylkeskommuner og helseforetak, er det nødvendig 

med selektive økonomiske tiltak for at Oslo kommune skal lykkes i å rekruttere og 

beholde høyt utdannet fagpersonell.   

Med virkning fra 1. mai 2012 gjennomføres sentrale lønnsmessige tiltak tilsvarende Y % 

av lønnsmassen på årsbasis. Sentrale lønnsmessige tiltak skal sikre: 
 

-økt uttelling for ansatte med universitets- og høgskoleutdanning 

-forbedret lønnsrammeinnplassering på grunnlag av etter- og videreutdanning på 

høyskolenivå, spesialistnivå, mastergrad og doktorgrad 

  

Unio vil vurdere krav om heving av satsene for lørdags- og søndagstillegget. 

 

DEL A 

FELLESBESTEMMELSER 

 

Kap. 2  Ansettelse m.v. og oppsigelsesfrister 
 

Ny § 2.2.: Midlertidig tilsetting – innleie 

Arbeidsgiver skal minst en gang i året informere og drøfte prinsippene for bruk av 

oppdragstakere, innleid arbeidskraft og midlertidige tilsettinger iht. arbeidsmiljøloven § 14-9. 

Unntatt herfra er vikariater. Arbeidsmarkedstiltak forutsettes behandlet etter regler som 

gjelder for disse. 

 

Likebehandling av innleid arbeidskraft 

Partene er enige om at innleie av arbeidskraft begrenses til et minimum. Så tidlig som mulig, 

og før virksomheten inngår avtale om å leie inn arbeidstakere, skal omfang og behov avklares 

med de tillitsvalgte. 



1. Kommunen/virksomheten skal i avtaler om innleie av arbeidskraft sikre at de innleide, så 

lenge innleieforholdet varer, minst følger lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i 

overenskomsten i Oslo kommune. Dette gjelder også tjenestepensjon.  

2. Kommunen/virksomheten plikter å gi bemanningsforetaket/vikarbyrået de nødvendige 

opplysninger for at vilkåret om likebehandling kan oppfylles, samt å forplikte 

bemanningsforetaket/vikarbyrået til dette vilkåret. På anmodning fra tillitsvalgte skal 

kommunen/virksomheten dokumentere lønns- og arbeidsvilkår som er gjeldende hos 

bemanningsforetaket/vikarbyrået når innleide arbeidstakere skal arbeide innenfor 

overenskomstens virkeområde.    

3. Tillitsvalgte i kommunale virksomheter har rett til å representere innleid arbeidskraft 

overfor kommunal innleievirksomhet. Dersom utleiebedriften er bundet av tariffavtale med 

en av hovedorganisasjonene er tvister om den utleides lønns- og arbeidsforhold et forhold 

mellom partene i bemanningsvirksomheten. Tillitsvalgte og arbeidsgiverrepresentant fra 

innleievirksomheten kan på forespørsel bistå i forhandlingene med informasjon om avtalene i 

kommunen/virksomheten.    

4. Innleide arbeidstakere skal presenteres for tillitsvalgte i innleievirksomheten. Partene lokalt 

skal ved drøfting av innleie også drøfte ressurser til tillitsvalgtarbeid.    

5. Arbeidsgiver skal minst to ganger i året informere og drøfte prinsippene for bruken av 

innleie i virksomheten med de lokale tillitsvalgte.   

 

Kap. 7 Pensjon 
Pensjonsvilkårene tas inn som en del av fellesbestemmelsene i kap 7 

 
Nytt punkt 

I de tilfeller Oslo kommune får lovfestede tjenester utført av private/ideelle virksomheter, 

skal de ansatte i disse virksomheter ha samme pensjonsrettigheter som om oppgavene ble 

utført av kommunens egne ansatte.  

 

Ved konkurs eller opphør av slike virksomheter på annen måte, skal kommunen påse at 

pensjonsrettighetene til de ansatte ivaretas. 

 

Kap. 18 Ikrafttreden, varighet, etterbetaling, 2. avtaleår 

Det forutsettes innarbeidet en reforhandlingsklausul i hovedtariffavtalen for 

tilpasningsforhandlinger om pensjon med streikerett tilknyttet endringer i folketrygdens 

uføreregler og samordningsregler. 

 

Unio kommer tilbake til nærmere krav vedrørende reguleringsbestemmelse 2. avtaleår. 

 

Andre krav 
Krav til grunnbemanningsavtalen for barnehagene følger i vedlegg 2. 

 

Unio tar forbehold om nye/endrede krav. 

 

 

Svar til Oslo kommunes krav/tilbud nr. 2 av 24. april kl.09.30 følger i vedlegg 1 
 

Vedlegg 



VEDLEGG 1 

 

 

Svar til Oslo kommunes krav/tilbud nr. 2 av 24. april kl.09.30 

 

 

§ 4.1.1 Rett til lønn under sykdom 

Avvises 

 

§ 4.1.2 Rett til ny lønn under sykdom 

Avvises 

 

§ 4.7.9 Amming 

Avvises 

 

 

LOKAL LØNNSDANNELSE 

 

Oslo kommunes krav punkt 6 om lokal lønnsdannelse avvises.  

 

Vi viser her til Unios krav om at lønnssystemet må gi en bedre og varig lønnsmessig uttelling 

for kompetanse på universitets- høyskolenivå. Det er også behov for å tydeliggjøre 

prosedyrer omkring lokale forhandlinger i overenskomsten slik at en sikrer gode lokale 

prosesser og likeverdighet i forhandlingene. Det vises til vårt krav 1 og 2. 



VEDLEGG 2 

 

KRAV TIL BEMANNINGSAVTALEN I OSLO KOMMUNES BARNEHAGER 

ENKELTSTÅENDE AVTALE INNGÅTT MED HJEMMEL I 

HOVEDAVTALENS § 4. 

Oslo kommune sa opp avtalen om bemanning i Oslo kommunes barnehager i brev av 

24.06.2011. Avtalen regulerer bemanningen i barnehagene som skal være 1 førskolelærer og 

2 assistenter/fagarbeidere/barnepleiere pr. avdeling (9 og 18 barn -\+ 3 år).  

 

Det er avholdt forhandlingsmøte med Oslo kommune 2. november 2011 hvor kommunen 

hevdet at grunnbemanningsavtalen ikke er en tariffavtale og at reglene om ettervirkning ikke 

kommer til anvendelse. Oslo kommune varslet allikevel at de ville la avtalen løpe til og med 

30.04.12, som er samme dato som opphør av overenskomsten for Oslo kommune.  

 

Utdanningsforbundet mener avtalen har status som enkeltstående avtale inngått med hjemmel 

i hovedavtalens § 4, og utfra dette en del av Oslo kommunes tariffkompleks. På dette 

grunnlaget ble det avholdt tvistemøte mellom partene 29.02.2012 med hjemmel i 

hovedavtalens § 28. På dette møtet la Oslo kommune til grunn at «grunnbemanningsavtalen» 

er en tariffavtale. Oslo kommune viste herunder til sin oppsigelse av 24.06.2011, som man 

mener er utformet med sikte på arbeidstvistlovens bestemmelser om løpetid og 

oppsigelsesfrist, jf. den da gjeldende lov 05.05.1927 nr. 1 om arbeidstvister § 3 nr. 2. 

Kommunens syn er at avtalen ikke har tariffmessig ettervirkning etter at den lovlig er sagt 

opp og løpetiden er ute. 

 

Utdanningsforbundet mener at avtalens status er å betrakte som en tariffavtale. Avtalen ble 

inngått i 1987 og har av Oslo kommune blitt ansett som en tariffavtale i flere sammenhenger. 

Avtalen har også tidligere blitt sagt opp og underlagt omfattende arbeid mellom partene. 

Dette førte ikke til noen endringer og avtalen har levd på ettervirkning fram til d.d. 

Utdanningsforbundet mener at Oslo kommune i over 20 år har hatt en opptreden som om 

«grunnbemanningsavtalen» er en tariffavtale som har levd på ettervirkning jf. 

arbeidstvistlovens bestemmelser.  

 

Utdanningsforbundets forståelse er at avtalen har sitt utspring fra hovedavtalen mellom 

partene i Oslo kommune og derav er å betrakte som en tariffavtale, jf. det som ble anført i 

tvistemøtet 29.02.2012.Da Utdanningsforbundet ikke kan se noen hjemmel for Oslo 

kommunes syn om at avtalen ikke har tariffmessig ettervirkning, er Utdanningsforbundets 

forståelse at avtalen lever på ettervirkning. I tråd med dette fremmes krav om at avtaleteksten 

redigeres inn i overenskomsten for Oslo kommune, samtidig som de deler av teksten som 

ikke lenger har betydning strykes.  

 

Krav: 

 

Følgende tas inn i del C særbestemmelser mellom Oslo kommune og Utdanningsforbundet, 

1. Barnehagen:  

 

Bemanning, rekrutterings- og stimuleringstiltak følger av egen avtale av 25. september 1987 

(se egen avtale). 

 

  


