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Hovedtariffoppgjøret 2012 
 

Det vises til Unios inntektspolitiske uttalelse i vedlegg 5, vedtatt i styremøte 13. mars 2012.  

 

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. 

 

Innledning 
Offentlig sektor er avgjørende for den samlede verdiskapningen i økonomien og for privat sektors 

evne til å være konkurransedyktig. En solid, kunnskapsbasert og omstillingsdyktig offentlig 

sektor som leverer tjenester av god kvalitet er et viktig konkurransefortrinn for norsk næringsliv. 

Det er derfor viktig at Oslo kommune kan tilby konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår. 

 

Norsk økonomi har klart seg bra, både gjennom finanskrisen og den pågående sosiale og 

økonomiske uroen i Europa, godt hjulpet av en aktiv finans- og pengepolitikk.  

 

Norsk økonomi går godt og Unio mener at det derfor vil være rom for et balansert og fornuftig 

oppgjør som sikrer de kommuneansatte sin andel av verdiskapningen og som bidrar til god 

tjenesteproduksjon med høy kvalitet i kommunal sektor. Oslo kommune må ha en lønnspolitikk 

med et konkurransedyktig lønnsnivå som gjør det mulig å rekruttere, utvikle og beholde 

kvalifiserte og motiverte arbeidstakere. 

 

Kompetanse 
Flere forskningsrapporter underbygger at ansatte med høy kompetanse gir høyere kvalitet og 

lavere kostnader for virksomhetene.  Eksempelvis viser en rapport fra Asplan Viak AS i 

samarbeid med Fafo (2010) at riktig og god kompetanse sikrer kvalitet i tjenestene, effektiv 

ressursutnyttelse, innovasjon, utvikling og et godt omdømme som attraktiv arbeidsgiver. Derfor 

er det viktig å få flere ansatte med etter- og videreutdanning. Oslo kommune vil dessuten ha et 

forsterket behov for arbeidstakere med mastergrad og doktorgrad. 

 
Det er derfor viktig at arbeidstakerne stimuleres til å videreutvikle sin kompetanse. I lønns- og 

forhandlingsbestemmelsene må det etableres en mer forutsigbar og tydelig sammenheng mellom 

kompetanse/kompetanseutvikling og lønnsnivå/lønnsutvikling. Dette forsterker behovet for at 

overenskomstens bestemmelser gjøres mer forpliktende og sikrer lønnsmessig uttelling av 

kompetanse og kompetanseutvikling. 

 

Den økonomiske avkastningen av utdanning er lav for arbeidstakere i Norge sammenliknet med 

andre land. Flere av Unios yrkesgrupper har lavere livstidslønn enn arbeidstakere med 

videregående opplæring som kompetansenivå. Lønnsgapet mellom kvinnedominerte grupper med 

høyere utdanning i offentlig sektor og tilsvarende grupper med like lang utdanning i privat sektor 

er nå om lag 130 000 – 230 000 kroner pr år. Disse lønnsforskjellene må reduseres. Derfor må 

Oslo kommune sikre bedre lønnsmessig uttelling for utdanning på universitets- og høgskolenivå.  

 

Barnehagesatsingen har ført til økt behov for førskolelærere. Det er stor mangel på førskolelærere 

i Oslo kommune. Tall fra SSB viser at 1030 stillinger som styrer og pedagogisk leder i Oslos 

barnehager i 2011, var besatt av personer med dispensasjon fra kravet om 

førskolelærerutdanning. Dette svekker det pedagogiske tilbudet til barna. Dispensasjonsadgangen 

må derfor vurderes på nytt og strammes inn.  
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For å møte den store mangelen på førskolelærere og styrke kvaliteten i barnehagene, må 

førskolelærernes lønnsnivå heves.  

 

Den demografiske utviklingen og iverksatte nasjonale reformer som samhandlingsreformen 

skaper blant annet behov for sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre yrkesgrupper 

med høy helsefaglig kompetanse. Disse har, og vil i enda større grad få en sentral rolle i 

samhandlingsreformen. Et høyt kvalitativt nivå på de kommunale helsetjenestene er avgjørende 

hvis vi skal beholde et godt og bredt velferdstilbud for alle. Lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester er tydelig når det gjelder kommunens ansvar i forhold til forsvarlighet, 

pasientsikkerhet og kvalitet. For å sikre dette må Oslo kommune tilby lønns- og arbeidsvilkår 

som verdsetter kompetanse og kvalitet gjennom at lønnsnivået heves for disse gruppene. 
 
Helse og omsorgstjenesten i Oslo kommune har i dag for liten kapasitet og en altfor stor andel 

ufaglært personell.  Ifølge årsrapporten 2011 fra Sykehjemsetaten er andelen uten fagutdanning 

27,6 % innenfor den brukerrettede pleie- og omsorgstjenesten i Oslo kommunes sykehjem. 

Helsedirektoratet anbefaler maksimum 10 % uten helse- og sosialfaglig utdanning. Et 

tilstrekkelig antall ansatte med kompetanse på universitets- og høyskolenivå er avgjørende for at 

kommunen skal kunne oppfylle sine forpliktelser både ovenfor loven og pasient/bruker.  

 

TBU-statistikken for de siste 5 år viser at skoleverket fortsatt er blant de sektorer som har hatt 

lavest lønnsutvikling. Det er behov for varige grep for å sikre at skoleverket får en lønnsutvikling 

som minst er på nivå med resten av samfunnet. Dette er nødvendig for å sikre at skolen har 

tilstrekkelig antall kvalifiserte lærere. Behovet for å rekruttere lærere og skoleledere vil øke i 

årene fremover på grunn av alderssammensetningen og avgangsmønster. Osloskolene har allerede 

i dag store utfordringer med å rekruttere og beholde faglig godt kvalifiserte lærere og ledere. 

 

For å videreutvikle kvaliteten på Oslo kommunes tjenestetilbud er kommunen avhengig av 

å rekruttere og beholde høyt utdannet fagpersonell og ledere innenfor barnehage, helse, 

kultur og skole. 

 

 

Arbeidsmarked 
Arbeidstidsordningene i kommunen må ivareta hensynet til helse, velferd, likestilling og faglig 

forsvarlighet. Oslo kommune har fortsatt utstrakt bruk av deltidsstillinger. Dette er særlig 

fremtredende innenfor helse- og omsorgsektoren. Utstrakt bruk av deltidsstillinger har en rekke 

uheldige konsekvenser både for kvaliteten på tjenestene, virksomhetene, samfunnet og ikke minst 

for den enkelte arbeidstaker. I mange tilfeller har deltid sammenheng med organisatoriske forhold 

på arbeidsplassen.  Mangelfull bemanning, høyt arbeidspress og turnusarbeid gjør at mange 

arbeidstakere ikke makter full stilling. Det er derfor viktig å tilrettelegge for gode 

arbeidstidsordninger, som muliggjør høy arbeidsdeltakelse, heltidsarbeid frem til pensjon og 

faglig forsvarlige tjenester. Arbeidstakere må sikres rett til hel stilling uten at det fører til økt 

helgebelastning. 

 

Høy andel deltidsansatte og høyt sykefravær bidrar også til utstrakt bruk av innleie fra 

bemanningsforetak, særlig innen helse- og omsorgssektoren. 

For å hindre sosial dumping, er det viktig at innleid arbeidskraft får de samme tariffvilkårene som 

øvrige ansatte i kommunen. I tillegg må adgangen til innleie begrenses i samsvar med 

arbeidsmiljølovens bestemmelser og medbestemmelsen til tillitsvalgte i disse prosessene må 

sikres. Totalkostnader for arbeidskraften og måten man bemanner virksomheten (heltid, deltid, 

vikarer) må ses i en sammenheng. 
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Lønnssystem 
Lønnssystemet må gi en bedre og varig lønnsmessig uttelling for kompetanse på universitets- og 

høgskolenivå. Dette må gjøres gjennom en forsterking av sentrale avtalebestemmelser som 

regulerer forholdet mellom arbeidstakerens kompetanse/kompetanseutvikling og 

lønnsnivå/lønnsutvikling. 

 

Erfaringene viser at det er behov for å tydeliggjøre prosedyrer omkring lokale forhandlinger i 

overenskomsten slik at en sikrer gode, lokale prosesser og likeverdighet i forhandlingene. I tillegg 

må det gjøres endringer i tvisteløsningsordningen for lokale forhandlinger.  

 

Lønnsutvikling 
Det er bekymringsfullt at Oslo kommune ikke klarer å etablere en fordelingsmessig og 

konkurransekraftig økonomisk ramme (jfr tabell under som viser at etterslepet har økt for 

arbeidstakere i kommunal sektor). En slik utvikling er ikke holdbar over tid. En lavere økonomisk 

ramme medfører at kommunen ikke vil være konkurransedyktig om den arbeidskraften som er 

nødvendig for at Oslo kommune kan levere tjenester av god kvalitet.   

 

I uttalelsen fra Regjeringens Kontaktutvalg den 22. januar 2003, ble det stadfestet at den samlede 

lønnsveksten som avtales sentralt og lokalt for konkurranseutsatt næringsliv (arbeidere og 

funksjonærer i industrien i NHO–området) skal være normgivende for de rammer som forhandles 

i de øvrige oppgjørene. Oslo kommune som en stor arbeidsgiver, med ca 36 000 årsverk og en 

kvinneandel på 71 prosent, må forholde seg til dette. 

 

I tillegg til nivået på den økonomiske rammen er hvordan de økonomiske tilleggene fordeles i 

lønnsoppgjørene viktig. I en konkurransesituasjon med resten av arbeidsmarkedet i Oslo, 

omkringliggende kommuner/fylkeskommuner og helseforetak, er det nødvendig med selektive 

økonomiske tiltak for å lykkes i å rekruttere og beholde høyt utdannet fagpersonell i Oslo 

kommune. 

 

Årslønnsvekst Industri Stat Kommune Undervisning 

Månedsfortjeneste i alt Arbeider Funksjonær       

2009-2010 4,1 3,6 4,3 4,5 3,7 3,6 

2010-2011 4,6 4,4 4,7 4,2 4,3 4,3 

vekst 2009-2011 8,9 8,2 9,2 8,9 8,2 8,1 

Kilde: Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2012. Endelig hovedrapport fra Det tekniske 

beregningsutvalget for inntektsoppgjørene. 30. mars 2012 

       

TBU-tallene fra 2011 viser at den samlede lønnsdannelsen i industrien er langt sterkere enn 

anslått. Dette gjelder både for arbeidere, funksjonærer og ledere. Prognosene for norsk økonomi 

er relativt gode og flere meldinger siste tid viser økt optimisme.  Dette må få konsekvenser for 

den økonomiske rammen i Oslo kommune. 
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Økonomiske krav  
Unio mener at norsk økonomi totalt sett går godt og at det derfor er rom for et balansert og 

fornuftig oppgjør som gir ansatte i Oslo kommune en lønnsvekst som minst er på linje med 

sammenlignbare tariffområder og et lønnsnivå som i større grad gjenspeiler tilsvarende grupper i 

de øvrige tariffområder. Det skal sikre våre medlemmer deres rettferdige andel av 

verdiskapningen og fremme likelønn. Arbeidstakergrupper som har blitt hengende etter 

lønnsmessig må få kompensert etterslepet. Lønnsforskjellen mellom grupper med høyere  

utdanning i henholdsvis kommunal og privat/statlig sektor må reduseres. 

 

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. 

 

 

KRAV OM ENDRINGER I OVERENSKOMSTEN 

 

 

Del A  

FELLESBESTEMMELSER 
Krav til endringer i del A fellesbestemmelser følger i vedlegg 1 

 

Del B 

GENERELLE SÆRBESTEMMELSER 
Krav til endringer i del B generelle særbestemmelser følger i vedlegg 2 
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Del C 

ETATSVISE/ENKELTE GRUPPERS SÆRBESTEMMELSER OG 

SÆRBESTEMMELSER MED DE ENKELTE ORGANISASJONER 
Det vises til vedlegg 3 

 

 

Unio tar forbehold om nye/endrede krav. 
 

 

 

Svar til Oslo kommunes krav/tilbud følger i vedlegg 4 
 

 

 

 

Vedlegg 1:  Krav til endringer i Del A fellesbestemmelser 

Vedlegg 2:  Krav til endringer i Del B generelle særbestemmelser 
Vedlegg 3a:  Krav til overenskomstens Del C fra Utdanningsforbundet 

Vedlegg 3b:  Krav til overenskomstens Del C fra Norsk Sykepleierforbund 

Vedlegg 3c:  Krav til overenskomstens Del C fra Norsk Fysioterapeutforbund 

Vedlegg 4: Svar til Oslo kommunes krav/tilbud 

Vedlegg 5:  Unios inntektspolitiske uttalelse 2012 
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VEDLEGG 1 

 

DEL A 

FELLESBESTEMMELSER 

 

Kap. 2  Ansettelse m.v. og oppsigelsesfrister 
 

§ 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 

Fjerde ledd ny andre setning: Deltidsansatte som har hatt merarbeid i mer enn to år skal være 

sikret utvidelse av sitt arbeidsforhold tilsvarende det antall timer de faktisk har arbeidet de siste 

12 måneder.  

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

pensjonsrettighetene til de ansatte ivaretas. 

 

Kap. 16  Justeringer/forhandlinger 
 
§ 16.2 Forhandlinger  

 
De lokale organisasjoner kan uavhengig av det som er nevnt under § 16.1 fremme krav overfor 

vedkommende virksomhet om endret plassering av enkeltstillinger og grupper av stillinger som 

omfattes av tariffavtalen: 

  

a.        når stillingens/stillingenes arbeids- og ansvarsområde er blitt vesentlig endret 

b.        når kommunen har særlige vansker med å rekruttere og beholde kvalifisert  arbeidskraft 

c.        når kompetansekravene til en stilling er blitt endret 

d.        når det gjennomføres organisasjonsmessige endringer som følge av  omstillingsprosesser 

i kommunen 

e.         ved kompetanseutvikling hos arbeidstaker som er relevant for vedkommendes  

 arbeidsområde  

f.         ved etter- og videreutdanning på høyskolenivå, spesialistnivå og  master- og  

           doktorgradsnivå som er relevant for vedkommendes arbeidsområde 

  

I slike tilfelle kan vedkommende virksomhet og vedkommende lokale organisasjon inngå avtale 

om: 

  

a.        endring av stillingskode og lønnsramme innenfor sentralt fastsatt stillingsregister og 

 kodestruktur 

b.        endring av alternativ i lønnsrammen (lønnstrinn) 

c.        tillegg til regulativlønn, f. eks. bruk av kronetillegg, T-trinn som en personlig ordning.  

 

Ved eventuell uenighet i lokale forhandlinger, sender de lokale organisasjoner saken til sine 

sentrale organisasjoner. 

 

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

Overenskomsten gjøres gjeldene til og med 30.4. 2014. 

 

Det forutsettes innarbeidet en reforhandlingsklausul i overenskomsten for 

tilpasningsforhandlinger om pensjon med streikerett tilknyttet endringer i folketrygdens 

uføreregler og samordningsregler. 

 

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

 

DEL B SÆRBESTEMMELSER 

 

Punkt 1.2.5 Gjennomføring av lokale forhandlinger 

 
Oslo kommune ved byrådsavdelingen med overordnet arbeidsgivermyndighet, foretar fordelingen 

på de enkelte virksomheter innenfor den avsatte rammen. Fordelingen legges frem for 

beregningsutvalget og resultatet meddeles organisasjonene. 

 

De sentrale parter foretar hver på sin side nødvendig opplæring i formelle, prosessuelle og 

forhandlingstekniske spørsmål 

 

Gjennomføring av forhandlingene planlegges av de lokale parter i fellesskap. De lokale parter 

gjennomfører også lønnspolitiske drøftinger i forkant av forhandlingene. 

I drøftingene gjennomgås forhandlingsgrunnlaget, forhandlingspottens størrelse, hensynet til 

likestilling/likelønn m.v. I tillegg avtaler partene kravfrist og møteplan for gjennomføringen. Det 

skal føres referat fra de lønnspolitiske drøftingene.  

 

Alle krav/tilbud skal være kostnadsberegnet. 

 

Når arbeidsgivers siste og endelige tilbud er fremlagt, skal det inngås avtale med de 

organisasjoner som aksepterer tilbudet. Det skal fremkomme av protokollen hvilke organisasjoner 

som eventuelt ikke aksepterer tilbudet. 

Organisasjoner som ikke aksepterer tilbudet kan bringe tvisten inn for bistandsforhandlinger der 

representanter for de sentrale parter deltar. Dersom de sentrale parter ikke blir enige om løsning 

på tvisten, kan hver av partene innen 14-dager bringe tvisten inn for ankenemd, jfr 

fellesbestemmelsene § 16 punkt 16.3. 

Avtaleresultatet mellom partene som måtte være enige kan ikke iverksettes før resultatet av 

eventuell behandling i ankenemd foreligger.  

 

Etter at de lokale forhandlingene er gjennomført, skal det avholdes et evalueringsmøte hvor 

partene lokalt utveksler erfaringer fra årets forhandlinger. 

 

 

Krav til tillegg/endringer i stillingsregistret  
 

Unio krever følgende generelle merknader tatt inn i stillingsregisteret: 

 
A. I stillingskoder der det er krav om 3 eller 4 årig høgskole-/universitetsutdanning eller 

mer, avlønnes vedkommende minst 1 lønnsrammealternativ høyere for videreutdanning 

på minst 30 studiepoeng. 

B. I stillingskoder der det er krav om 3 eller 4 årig høgskole-/universitetsutdanning eller 

mer, avlønnes vedkommende minst 3 lønnsrammealternativ høyere for videreutdanning 

på minst 60 studiepoeng. 

C. I stillingskoder der det er krav om 3 eller 4 årig høgskole-/universitetsutdanning eller 

mer, avlønnes vedkommende minst 4 lønnsrammealternativ høyere for videreutdanning 

på minst 90 studiepoeng. 
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D. I stillingskoder der det er krav om 3 eller 4 årig høgskole-/universitetsutdanning eller 

mer, avlønnes vedkommende minst 6 lønnsrammealternativ høyere for videreutdanning 

på mastergradsnivå. 
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VEDLEGG 3A 

 

Særbestemmelser mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune 
 

 

Satser 

Satser i særbestemmelsene er ikke regulert i takt med øvrige lønnsreguleringer. 

 

Utdanningsforbundet krever at det tas en gjennomgang av satsene i særbestemmelsene og at 

disse justeres tilsvarende omfang av lønnsreguleringer forøvrig i Oslo kommune.  

 

1. Barnehagen  

 

Tid til ledelse 

I 2010 ble Oslo kommune og Utdanningsforbundet enige om følgende tekst til 

forhandlingsprotokollen: ”God ledelse er viktig for å sikre kvaliteten på tilbudet overfor barn 

og foresatte. Oslo kommune er opptatt av god kvalitet og vil tilrettelegge for dette, herunder 

ressurser til ledelse.” 

 

Oslo kommune er en arbeidsgiver og det må sikres en felles mal for minste tid til ledelse av 

kommunens barnehager. Dette er viktig for å sikre kvaliteten på tilbudet overfor barn og 

foresatte, samt bidra til utvikling av godt arbeidsmiljø og redusert sykefravær.  

 

Utdanningsforbundet kan ikke se at kommunen har fulgt opp sin forpliktelse om å 

tilrettelegge for tilstrekkelige ressurser til ledelse og krever:  

 

 Ny § 1.4.3: I hver barnehage avsettes minst 25 % av hel stilling til styrerressurs pr. tre 

årsverk.  

Det forutsettes at ovenstående ikke fører til reduksjon av tidligere avsatt tid til ledelse. 

 

Etter- og videreutdanning 

Førskolelærere, pedagogisk ledere og styrere med relevant videre- og etterutdanning bidrar til 

økt kompetanse i barnehagene. Lønnsmessig uttelling for slik tilleggsutdanning er viktig for å 

rekruttere og beholde førskolelærere i Oslo kommunes barnehager.  

 

Utdanningsforbundet krever at det tas et felles initiativ fra partene som kan sikre lønnsmessig 

kompensasjon for relevant videre- og etterutdanning.  

 

Ny § 1.4.4  

 For å sikre og videreutvikle en god kvalitet på barnehagetilbudet er det viktig å rekruttere og 

beholde førskolelærere, samt legge til rette for at førskolelærere/pedagogisk ledere/styrere 

med relevant tilleggsutdanning får lønnsmessig uttelling for dette. 

 

Avlønning av styrere 

 § 1.4.1 

Strykes og erstattes med kriterier for avlønning basert på antall barn og årsverk. 
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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 nytt punkt tas inn i 1. Barnehagen  

 

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

(se egen avtale). 
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3. Skoleverket 

 

3.4 Lønn mv. for administrative stillinger i skoleverket 

 

Det gjøres følgende endringer/tillegg:  

 

Kriterietallet 

Det er kriterietallet (elevtallet) pr. 01.10 i skoleåret som er utgangspunkt for lønnsfastsettelse 

ved tiltredelsestidspunktet. 

 

For nye skoler/ved vesentlig utvidelse vil antall elever når skolen er ferdig utbygd/utvidet 

være kriterietallet. Tillegg: Vesentlig strukturelle endringer ved skolen og økt elevtall gir 

grunnlag for en særskilt vurdering av lønn. En slik vurdering gjøres årlig. 

 

Tabellen for kriterietall har ikke blitt endret eller justert i takt med utviklingen i skoleverket 

for øvrig.  

Krav: Det foretas en gjennomgang og justering av kriterietallene. 

 

Følgende setning etter tabeller, side 79, strykes: Eventuell økning eller reduksjon av elevtallet 

etter første gangs innplassering endrer ikke lønnsplasseringen. 

 

 

3.5.2 Kontaktlærertjeneste 

 

a)For å sikre mer tid til oppfølging/kontakt med elever og foreldre/foresatte økes tid avsatt til 

kontaktlærertjeneste. Følgende legges til grunn; 

 

Den samlede tidsressurs til kontaktlærertjeneste ved den enkelte skole beregnes på grunnlag 

av gjeldende avtaler ganger x. 

  

b) Godtgjøring til kontaktlærertjeneste 

Vi viser til gjeldende avtaletekst: ”Det forhandles om regulering av godtgjøringen ved hvert 

hovedtariffoppgjør. Partene er enige om at godtgjøringen over tid skal ha en utvikling som 

muliggjør videreføring av kontaktlærertjenesten på samme nivå, og at det blant annet bør ses 

hen til omfanget av de øvrige lønnsreguleringer som avtales mellom partene i Oslo 

kommune.” 

 

Det tas inn følgende tillegg: Med virkning 1. januar hvert år justeres godtgjøringen for 

kontaktlærertjeneste minst tilsvarende lønnsutviklingen for kommunen samlet foregående år. 

Justeringen skjer første gang 1. januar 2013. 

 

 

3.7 Særskilte lønns- og arbeidsvilkår i voksenopplæringen.  

 

Kontaktlærertillegg for voksenopplæringen i norsk og samfunnskunnskap for voksne 

innvandrere og for spesialundervisning for voksne.  

Utdanningsforbundet krever at voksenopplæringen i norsk og samfunnskunnskap for voksne 

innvandrere og for spesialundervisning for voksne omfattes av protokollen av 16.11.07, det 

som berører kontaktlærertillegget. Det gjennomføres drøftinger på det enkelte 

voksenopplæringssenter om tilpasning av kontaktlærerinstruksen i Oslo kommune til 
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voksenopplæringen i norsk og samfunnskunnskap for voksen innvandrere og 

spesialundervisning for voksne. Det gjennomføres drøftinger på det enkelte 

voksenopplæringssenter om hvor mange lærere som skal tilkjennes kontaktlærertillegget. Det 

skal minimum være like mange som får kontaktlærertillegg som totalt antall elever dividert 

med totalt antall grupper.  

 

 

Forenkling av voksenopplæringsavtalen 

Utdanningsforbundet er under noen forutsetninger som vi kommer tilbake til, villig til å 

forenkle voksenopplæringsavtalen slik at de administrative kronetilleggene blir ”vekslet om” 

til høyere stillingslønn. Vi har pr.dato ikke tilstrekkelig datagrunnlag til å komme med 

konkrete krav/forslag. Vi foreslår at det nedsettes en partssammensatt gruppe som vurderer 

datagrunnlaget og mulige modeller før partene går videre. 
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VEDLEGG 3B 

Krav til Overenskomsten i Oslo kommune, del C – Særbestemmelser Norsk 

Sykepleierforbund 

 

Norsk Sykepleierforbund (NSF) fremmer følgende krav til Overenskomsten del C, 

særbestemmelsene mellom Oslo kommune og NSF: 

 

6 Utvidet ansvars- og arbeidsområde – overgangsordning (endringene er med uthevet 

skrift) 

Dersom en sykepleier pålegges ansvarsvakt og/eller tjenestegjøring ved to eller flere 

poster/distrikter eller andre lignende organisatoriske enheter samtidig på lørdag, søndag, 

helligdager, kveld - og natt, gis en godtgjørelse pr. arbeidet time tilsvarende 

avdelingssykepleiers timelønn, dog slik at vedkommende skal være sikret minst 4 ltr 

høyere enn sin ordinære lønn. Godtgjørelsen medregnes i beregningsgrunnlaget for 40 % 

kvelds- og nattillegg. (tt-kode 5760) 

 

9 Klinisk spesialist i sykepleie (endringene er begrenset til avsnitt 4 og fremkommer 

med overstrøket og uthevet skrift): 

Ved godkjenning som klinisk spesialist skal sykepleier i kode 58 ”Sykepleier”, kode 59 

”Spesialsykepleier”, kode 60 ”Helsesøster” og kode 61 ”Jordmor” ha minst to 

lønnsrammealternativer mer enn han/hun hadde før godkjenningen, opprykk i tillegg til sin 

ordinære innplassering for denne godkjenningen. Tillegget skal komme i tillegg til den 

enhver tid gjeldende ordinære innplassering, dog ikke ut over høyeste alternativ for den 

aktuelle stillingskoden. Det samme gjelder ansatte i kode 73 ”Sykepleierkonsulent”, dersom 

hoveddelen av arbeidstakerens oppgaver/funksjonsområde er knyttet til arbeid med pasienter. 
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VEDLEGG 3C 

Krav til overenskomsten Del C – særbestemmelsene fra Norsk 

Fysioterapeutforbund 

 
NFF fremmer følgende krav: 

 

 Ved godkjenning som spesialist i fysioterapi (MNFF) skal fysioterapeut i kode 152 

Fysioterapeut 1 ha minst X antall1ønnsrammealternativer mer enn han/hun hadde 

før godkjenningen, dog ikke ut over høyeste alternativ for stillingskoden. 

 

 Fysioterapeuter med spesialistgodkjenning (MNFF) gis rett til permisjon med full 

lønn for deltakelse på obligatoriske kurs/emner, etter NFFs retningslinjer for 

spesialistgodkjenning, for å opprettholde / regodkjenne sin spesialisttittel. 
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VEDLEGG 4 

 

 

Svar til Oslo kommunes krav/tilbud 

 

 

Tekniske endringer av dok 25 

Aksepteres 

 

Del A  

FELLESBESTEMMELSER 
Avvises 

 

Del B 

GENERELLE SÆRBESTEMMELSER 
Avvises 

 

 

Del C 

ETATSVISE/ENKELTE GRUPPERS SÆRBESTEMMELSER OG 

SÆRBESTEMMELSER MED DE ENKELTE ORGANISASJONER 
Avvises 
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VEDLEGG 5 

 

 
 

 

 Vedtatt på styremøte i Unio 13. mars 2012  

 

Inntektspolitisk uttalelse 2012  
 

Den sterke sosiale og økonomiske uroen i Europa har mobilisert fagbevegelsen. Rettigheter 

i arbeidslivet angripes og budsjett kuttes. Her til lands ser vi også angrep på ansattes lønns- 

og arbeidsvilkår. Unio vil motsette seg at krisa i Europa blir brukt som brekkstang for å 

svekke arbeidstakerrettighetene, øke bruken av innleie eller legge velferden ut på anbud.  

 

Politiske prioriteringer  

 

I Unios politiske prioriteringer for 2012-14, vedtatt av representantskapet i desember 2011, slås 

det blant annet fast:  

 

Unio vil særlig arbeide for:  

 økt verdiskaping i samfunnet, hvor offentlig sektors bidrag synliggjøres og verdsettes  

 en rettferdig andel av verdiskapingen tilfaller utdanningsgruppene, basert på utdanning, 

kompetanse, ansvar, risiko og hvor alle nivå i lønnskjeden tas i bruk  

 et inntektspolitisk samarbeid mellom troverdige og likeverdige parter som sikrer en 

økonomisk ramme der både arbeider- og funksjonærlønn inngår  

 et likestilt arbeidsliv som fremmer likelønn - på kort og lang sikt  

 å fjerne den lønnsmessige verdsettingsdiskrimineringen i arbeidslivet, som i særlig grad 

rammer kvinnedominerte utdanningsgrupper i offentlig sektor, samt følge opp 

regjeringens likelønnsmelding  

 at kollektive og sentrale løsninger er bærebjelken i lønnsarbeidet og som setter 

nødvendige rammer for lokale tilpasninger samt sikrer reelle, lokale forhandlinger 

mellom likeverdige parter, basert på omforente og etterprøvbare kriterier for 

lønnsfastsettelse  

 å utvikle lønnsstatistikker sentralt og lokalt  

 å innføre bestemmelser i hovedtariffavtalen som hindrer sosial dumping  

 

 

Offentlig sektor avgjørende for omstilling, vekst og velferd  

 

I krisetider er det særlig viktig å se framover. Et solid kunnskapsbasert og omstillingsdyktig 

arbeidsliv med en sterk offentlig sektor er et viktig konkurransefortrinn for norsk næringsliv. Det 

er derfor viktig at offentlig sektor kan tilby konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår og gode 

tjenestepensjonsordninger. Stat, kommune og helseforetak må i større grad verdsette utdanning, 

kompetanse og ansvar og kompensere ulempe, belastning og risiko. Offentlig sektor er 

avgjørende for den samlede verdiskapingen i økonomien og privat sektors evne til å omstille seg 

og være konkurransedyktig.  
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Et utdanningssystem som gir god opplæring for alle er en bærebjelke i velferdsstaten og et 

avgjørende grunnlag for landets verdiskaping.  

  

Unio mener forholdene må legges bedre til rette for samarbeid mellom arbeidsliv og utdanning på 

alle nivåer. Det må satses på kunnskap og forskning for å stimulere framtidig verdiskaping og 

velferd, og sikre gode tjenestetilbud med høy kvalitet.  

 

Offentlig sektor har store utfordringer med å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft for å 

møte framtidige oppgaver. Unio krever at arbeidsgiverne fører en mer offensiv  

personalpolitikk slik at kvalitet, kompetanse og likelønn sikres.  

 

 

Sysselsettingspolitikken må styrkes  

 

Unio mener den økonomiske politikken må brukes aktivt for å sikre full sysselsetting, lav ledighet 

og god kvalitet i de offentlige velferdstjenestene. Den høye langtidsledigheten må bekjempes. 

Arbeidsmarkedstiltakene må styrkes. Det er viktig å satse på utdanning og forskning som et 

langsiktig virkemiddel for vekst, nyskaping og utvikling.  

 

Finanspolitiske tiltak må ikke ensidig rettes mot næringer i krise. Særlig er det viktig at 

kommuneøkonomien gir rom for å satse ut over den demografiske utgiftsveksten. Et godt 

tjenestetilbud innen helse, omsorg og utdanning krever satsing på kompetanse og kvalitet. Videre 

er det viktig at regjeringen har høy beredskap for å kunne sette inn kraftige tiltak om situasjonen i 

europeisk økonomi skulle forverre seg.  

 

 

Krisa i eurolandene  

 

Det er viktig at de kriserammede eurolandene ikke strammer til for mye slik at veksten i 

økonomien kveles. Vekst kreves for å komme ut av krisa. Det er derfor viktig at pengepolitikken 

er ekspansiv med lave renter og god likviditet i banksektoren så husholdninger og bedrifter får 

tilgang til kreditt. De penge- og likviditetspolitiske tiltakene må være så kraftige at tilliten til 

euroen gjenreises og at markedene tror kriselandene vil klare sine (restrukturerte) forpliktelser. 

Dette vil også være det beste grunnlaget for å sikre at de finanspolitiske tiltakene i enkeltlandene 

gir minst mulig sosiale kostnader i form av massearbeidsløshet, sosial misnøye og fattigdom.  

 

Eierne i finansnæringen må ta sin del av kostnadene ved krisa. Ensidige kutt og innstramninger 

som rammer offentlig ansatte og offentlig tjenesteproduksjon er kortsiktig politikk som vil gjøre 

vondt verre.  

 

 

Tiltak mot spekulasjonsøkonomien  

 

Grådighet fra finanseliten og finansnæringen har i mange land bidratt til krisa. Unio krever 

sterkere styring av finanssektoren. Nye eksempler på offensiv markedsføring av strukturerte 

spareprodukter som skjuler risiko viser at næringen må følges tettere.  

 

Unio krever at Finanstilsynet forhåndsgodkjenner nye finansprodukter og at tilsynet med 

næringen skjerpes. Unio krever også at regjeringen følger opp Finanskriseutvalgets forslag  
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rettet mot næringen og at Norge internasjonalt jobber aktivt for å innføre en avgift på 

finanstransaksjoner slik flere EU-land nå går inn for.  

 

 

De økonomiske utsiktene  
 

Eurolandene kan vente svak nedgang i produksjonen i 2012 og bare svak vekst de to neste årene. 

Vekstprognosene for eurolandene og USA er nedjustert i forhold til anslagene for bare få 

måneder siden. De svake utsiktene i et forgjeldet EU og USA viser hvor viktig det er at 

overskuddslandene i verden, inklusive Norge, må bidra til å holde etterspørselen oppe. Veien ut 

av gjeldskrisa er avhengig av drahjelp fra alle overskuddsland og særlig de store framvoksende 

økonomiene med solide handelsoverskudd som Kina, Brasil og India. Gjeldskrisa krever økt 

internasjonal koordinering av den økonomiske politikken.  

 

Prognosene for norsk økonomi er relativt gode. SSB anslår veksten i fastlandsøkonomien til  

2 ¾ prosent i år og neste år. Flere meldinger de siste ukene viser økt optimisme. Likevel ventes 

opp mot 100.000 personer å være helt arbeidsledige i år og neste år. Det utgjør 3 1/2 prosent av 

arbeidsstyrken. Vi går inn i en periode med en klar todeling av både økonomien og industrien. 

Industrien som helhet venter produksjonsnedgang i år og nullvekst i 2013, mens privat konsum 

vil vokse grunnet god inntektsvekst og høy stønadsvekst. Innen industrien får vi derimot også en 

todeling mellom den oljerelaterte industrien som fortsatt går godt og den tradisjonelle industrien 

og annen råvarebasert industri som merkes av nedgangstidene ute. Offentlig konsum ventes å 

vokse mer moderat og kommer opp på linje med veksten i Fastlands-BNP i 2013.  

 

 

Krav til den økonomiske politikken  
 

Todelingen av norsk økonomi vil øke den politiske oppmerksomheten rundt konkurranseutsatt 

industri både hva gjelder lønnsveksten og myndighetenes mulighet til å støtte enkeltvirksomheter 

og bedre rammevilkårene for industrien generelt. Dette bør derimot ikke gå ut over muligheten til 

å bruke offentlig sektor mer offensivt i kampen for å holde ledigheten på et lavt nivå. Lav vekst 

tilsier en mer ekspansiv økonomisk politikk. Det er ingen fare for tiltakende inflasjon.  

Budsjettrevisjonen for 2012 må legges opp med en større vekst i offentlig tjenesteyting enn det 

regjeringen la opp til i høst. Forebyggende tiltak i helsesektoren og kvalitetsfremmende tiltak i 

hele utdanningskjeden vil være gode investeringer i framtidig verdiskaping og styrket 

konkurranseevne. Vi krever en mer offensiv satsing på forskning og utvikling, her ligger vi langt 

bak våre nordiske naboer. Det samme gjelder vår politi- og justissektor.  

 

 

Lønns- og prisveksten - tariffpolitiske utfordringer  

 

Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) anslår i sin februarrapport (se 

sammendrag i vedlegg 1) den gjennomsnittlige lønnsvekst for arbeidere og funksjonærer i NHO-

bedrifter i industrien til 4,8 prosent de siste fem år og 4 ½ prosent i 2011.  
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For funksjonærer i industrien var lønnsveksten de siste 5 år i gjennomsnitt 0,5 prosentpoeng 

høyere enn for arbeiderne. I 2011 var forskjellen vel ¼ prosentpoeng.  

  

TBU-rapporten viser at lønnsveksten for industriarbeidere innen NHO- området ble vesentlig 

større enn anslått av partene ved oppgjøret i fjor. I tillegg kommer den høyere lønnsveksten for 

industrifunksjonærene og ledere. Det kan nok en gang konstateres at de lokale tilleggene som gis 

i den enkelte bedrift er blitt langt høyere enn det som ble anslått etter forhandlingene.  

 

Konsumprisindeksen steg med 1,2 prosent fra 2010 til 2011. TBU anslår konsumprisveksten fra 

2011 til 2012 til om lag 1 ¼ prosent.  

 

 

Frontfaget  
 

Et minstekrav til et troverdig frontfag er at det er den samlede lønnsveksten sentralt og lokalt for 

de sektorene som utsettes for konkurranse fra utlandet som er normgivende når det forhandles om 

rammer i de øvrige oppgjørene. Både i tariffoppgjøret i 2010 og 2011 fikk industriarbeidere 0,6 -

0,8 prosentpoeng mer enn det som var anslått.  

 

Tallene fra TBUs februar-rapport viser at lønnsveksten i konkurranseutsatt industri ble betydelig 

høyere enn anslaget i 2011-oppgjøret. "Normen" som vi ble møtt med bl.a. i de offentlige 

tariffoppgjørene var en lønnsvekst for frontfaget på 3,65 prosent.  

 

I ettertid viser det seg at industrien samla (det utvidete frontfaget) har en lønnsvekst på 4 ½ 

prosent. Industrifunksjonærene i NHO-området har hatt en lønnsvekst på vel 4 ½ prosent og en 

gjennomsnittlig årslønn for denne gruppa var i 2011 606 000 kroner. I offentlig sektor er 

lønnsveksten i snitt noe over 4 ¼ prosent, og gjennomsnittslønna f.eks. i staten er 468 000 kroner.  

 

 

Lønnsgapet  
 

Den økonomiske avkastningen av utdanning er lav for arbeidstakere i Norge sammenliknet med 

andre land. Flere av Unios yrkesgrupper har lavere livslønn enn arbeidstakere med videregående 

opplæring som kompetansenivå. Lønnsgapet mellom utdanningsgruppene i offentlig sektor og 

tilsvarende grupper med like lang utdanning i privat sektor er nå om lag 130 000 – 230 000 

kroner pr år. Dette lønnsgapet må reduseres. Dette vil også være avgjørende for å minske 

lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Unio krever at utdanning, kompetanse, ansvar og 

risiko må verdsettes høyere. Det er helt nødvendig også for å nå målet om likelønn. Uten økt 

verdsetting vil mindrelønnsutviklingen fortsette. Det må være rom for endringer i de relative 

lønnsnivåene for grupper som systematisk over tid har blitt hengende etter lønnsmessig, herunder 

skoleverket.  

 

 

Likelønn  

 

Arbeidet for likelønn og bedre verdsetting av kvinnedominerte grupper i arbeidslivet må 

videreføres også i tariffoppgjøret i 2012. Likelønn er en samfunnsutfordring. Det handler om lik 

verdsetting av kvinner og menns arbeid uavhengig av sektor og område. Regjeringens ansvar er 

større og mer forpliktende enn bare å sende utfordringen over til partene i  
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arbeidslivet. Regjeringen er gjennom internasjonale konvensjoner og EØS-avtalen forpliktet til å 

jobbe for lik lønn for arbeid av lik verdi. Regjeringen har et selvstendig ansvar for å medvirke til 

utjevning av lønnsforskjellene mellom offentlig og privat sektor for arbeid av lik verdi.  

  

Myndighetene må også sikre at arbeidsgivere i arbeidslivet er i stand til å rekruttere og beholde 

den arbeidskraften som er nødvendig for å utføre kvalitativt gode velferdstjenester.  

I denne sammenheng må kvinnedominerte grupper med høyere utdanning og kompetanse 

vektlegges, særlig i de kvinnedominerte tariffområdene.  

 

 

Pensjon  
 

Tilpasning av uføretrygden i de offentlige tjenestepensjonsordningene til ny uførestønad i 

folketrygden må fullt ut kompensere for omleggingen fra pensjonistskatt til lønnstakerskatt, 

videre må verdien av samordningsfordelene videreføres. Unio legger til grunn at uførepensjonen i 

de offentlige tjenestepensjonsordningene videreføres som bruttoordninger i tråd med avtalen fra 

2009.  

 

Unio står ved resultatet av pensjonsoppgjøret i 2009 som ga en videreføring av bruttoordningene 

og AFP for ansatte i offentlig sektor. Den typiske ansatte i offentlig sektor har høyere utdanning 

og dermed kortere yrkesløp. Den videreførte bruttoordningen og videreføringen av den 

tradisjonelle AFP-ordningen for offentlig ansatte gir en trygg og solidarisk pensjon, som for det 

store flertall gir en bedre pensjon enn det regjeringens  

alternativ i 2009 ville gitt.  

 

 

Heltid  

 

Deltid har en rekke uheldige konsekvenser både for den enkelte og for samfunnet som sådan. 

Unio ser behov for en bred diskusjon om hvilke virkemidler og tiltak som må settes inn for at 

normalordningen er faste hele stillinger innenfor helseforetakene og i kommunesektoren.  

 

Unio vil peke på at deltid i mange tilfeller har sammenheng med organisatoriske forhold på 

arbeidsplassen; mangelfull bemanning, høyt arbeidspress og turnusarbeid gjør at mange 

arbeidstakere ikke makter å arbeide full stilling.  

 

Også med tanke på rekruttering til yrker som det fremover vil være stort behov for, er det viktig å 

tilrettelegge for gode arbeidstidsordninger, som muliggjør høy arbeidsdeltakelse, heltidsarbeid 

fram til pensjon og faglig forsvarlige tjenester.  

 

Arbeidsgivere må sikre rett til hel stilling. Bestemmelsene om fortrinnsrett for deltidsansatte må 

styrkes. Målet må være rett til hel stilling.  

 

 

Faste stillinger  
 

Ifølge Soria Moria 2-erklæringen vil regjeringen arbeide videre for å sikre at fast ansettelse er 

hovedregelen og begrense midlertidige ansettelser og lage en plan for å redusere antall 

midlertidige tilsettinger i akademia.  
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Unio krever et klart initiativ fra myndighetene for å redusere bruken av midlertidige stillinger. 

Hovedregelen skal være fast stilling. Staten har et særlig ansvar for at det i mye større grad 

brukes faste stillinger i universitets- og høyskolesektoren.  

 

 

Arbeidstid  
 

Gjeldende regler for arbeidstidsregulering, med robuste verneregler i loven, supplert med rett til 

medbestemmelse og forhandlingsadgang gir både vern og rom for fleksibilitet. Forhandlingene 

må være frie slik at organisasjonene har reell mulighet til å ivareta sine medlemmers interesser.  

 

Ved utforming av de konkrete arbeidstidsordningene må det tas hensyn til helse, miljø og 

sikkerhet samtidig som man sikrer et godt tjenestetilbud. Belastende arbeidstidsordninger må 

kompenseres. De ansattes faglige autonomi må bevares og utvikles.  

 

Ved universitets- og høgskolesektoren er det nylig dokumentert stort arbeidsvolum utover 

normalarbeidstiden. Det er uakseptabelt at arbeidsgivere budsjetterer med arbeidstakernes fritid.  

 

 

Sosial dumping - mottiltak  
 

Sosial dumping rammer de ansatte og skaper ulike konkurranseforhold mellom virksomhetene.  

 

Offentlig virksomheter og myndigheter må ta et større ansvar for å følge opp vikarbyråene som 

leier ut arbeidskraft eller utfører oppdrag etter anbudskonkurranser. Unio krever at de som utfører 

oppdrag innenfor sentrale offentlige velferdstjenester for en offentlig virksomhet ved anbud eller 

utleie skal forpliktes på de materielle vilkår i hovedtariffavtalen som gjelder for virksomhetens 

egne ansatte, herunder pensjonsordningen. På denne måten sikres det bl.a. at anbudskonkurranser 

foregår på andre betingelser enn reduserte lønns- og arbeidsvilkår.  

 

Unio går mot implementering av vikarbyrådirektivet i norsk rett. Implementering kan tvinge fram 

lovendringer i Norge som strider mot hovedregelen om at arbeidstaker skal være fast ansatt.  

 

Unio støtter regjeringens forslag om solidaransvar, opplysningsplikt samt arbeidstidsansvar og 

drøftingsplikt for innleier. På den annen side vil utelatelse av pensjon og sosiale bestemmelser 

som f.eks. sykelønn i lønnsbegrepet fortsatt hindre likebehandling mellom vikarbyråansatte og 

ansatte i innleiebedriften. 
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Føringer:  
 

 Unio vil motsette seg forsøk på å bruke den økonomiske situasjonen i Europa som 

brekkstang for dårligere lønns- og arbeidsvilkår i Norge.  

 Unio vil arbeide for en kunnskapsbasert og omstillingsdyktig offentlig sektor som i 

samspill med privat sektor styrker norsk konkurranseevne.  

 Unio vil styrke velferd og verdiskaping gjennom et godt partsforhold og et lønnsnivå som 

underbygger kompetanse og kvalitet.  

 Unio vil arbeide for at arbeidsmiljø og arbeidstidsordninger ivaretar arbeidstakernes helse 

og velferd.  

 Unio vil arbeide for at arbeidslivet skal organiseres med rett til hele og faste stillinger.  

 Unio krever høyere lønnsmessig verdsetting av utdanning, kunnskap og ansvar. Det må 

kompenseres for ulempe, belastning og risiko.  

 Unio legger til grunn en utvidet frontfagsmodell basert på lønnsutviklingen for 

industriarbeidere og funksjonærer.  

 Unio vil kreve at lønnsgapet mellom utdanningsgruppene i offentlig sektor og tilsvarende 

grupper i privat sektor reduseres.  

 Unio krever at når det forhandles om rammer og fordeling tas det også hensyn til 

sektorens kompetanse, profil, likestilling og tidligere etterslep/ lønnsnivå.  

 Unio vil videreføre arbeidet for å oppnå likelønn og fjerne verdsettingsdiskrimineringen 

av kvinnedominerte utdanningsgrupper. Virkemidlene må tilpasses de ulike sektorene/ 

tariffområdene.  

 Unio vil forsterke arbeidet mot sosial dumping.  

 Unio krever at det generelle tillegget innen de respektive tariffområder sikrer at alle 

medlemmer minst opprettholder reallønna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


