Spørsmål og svar om kommuneoppgjøret 2017

Lurer du på noe om resultatet av lønnsforhandlingene i KS?
Her er en samling spørsmål og svar.

Er dette et godt resultat for Unio kommune?
Dette er et resultat som forventet og i tråd med våre krav. Resultatet må ses i sammenheng med
oppgjøret i fjor. Da ble partene enige om å fordele pengene over to år. Endringen i år i forhold til hva
som ble avtalt i fjor, er at de sentrale tilleggene gis med virkning fra 1. juli 2017 og at de lokale
tilleggene gis fra 1. august 2017.
Viktige endringer i fjor var også at alle stillinger med høyere utdanning samles i en egen lønnsgruppe,
at lønnsstigene blir like for grupper med lik utdanningslengde og likt utdanningsnivå, og at alle får 16årstrinn. Det var et brudd på trenden med lavlønnsprofil.

Er resultatet i kommunesektoren minst på nivå med resultatet i industrien?
Ja, det er på linje med den anslåtte rammen for industrien.

Er dette et ansvarlig resultat sett i forhold til økonomien i landet?
Ja, det mener vi det er. Vi har holdt oss til den økonomiske rammen som konkurranseutsatt industri
(frontfaget) har forhandlet fram.

Hva kan vi si om kjøpekraften for Unios medlemmer på KS-området i 2017?
I fjor fikk alle nedgang i reallønn. Det har sammenheng med at prisveksten ble vesentlig høyere enn
det som var anslaget fra SSB, og som ble lagt til grunn for oppgjøret. Hvordan det går med prisvekst i
2017 vet ingen. Men det er god grunn til å tro at anslagene treffer bedre og at vi dermed kommer ut
med reallønnsvekst 2017.

Hva er totalrammen i dette mellomoppgjøret?
Totalrammen er på om lag 2,4 prosent i 2017. I denne inngår også såkalt overheng og glidning.
Overheng er lønnstillegg gitt i fjor som lønnsteknisk også får virkning i år. Lønnsglidning er blant
annet tillegg som følge av ansiennitetsopprykk og kompetanseopprykk, eller tillegg som gis i lokale
forhandlinger utover den lokale potten som er avsatt.

Betyr det at alle har fått lønnstillegg på 2,4 prosent i år?
Nei. En ramme på 2,4 prosent innebærer sentrale lønnstillegg i år på i gjennomsnitt 2 prosent. I
tillegg kommer lønnstillegg gjennom potten på 0,9 prosent som er avsatt til lokale forhandlinger.

Tilsatte i stillinger med krav om 3-årig U/H-skoleutdanning, krav om 4-årig U/H-utdanning og med
krav om masterutdanning, har som gruppe fått den den samme prosentvise lønnsveksten som
gjennomsnittet for lærerne i skolen, 2 prosent.
Barnehagelærere, pedagogiske ledere, sykepleiere og andre tilsatte i stillinger med krav om 3 eller 4
års U/H-utdanning får lønnsveksten som følge av vesentlig økning på 16-årstrinnet.
Utregnet laveste årslønn (minstelønn) for adjunkt med tillegg, lektor og lektor med tillegg er økt med
2,0 prosent. Dette beløpet får den enkelte på toppen av sin inntekt. Lærere og adjunkter får et tillegg
på 2,0 prosent av sin grunnlønn.

Hvorfor får de med masterutdanning så mye mer enn de andre?
Ansatte med masterutdanning har vært svært lavt avlønnet i kommunal sektor. Nå vil ansatte i
stillinger med krav om masterutdanning få det samme lønnsnivået som ansatte med
masterutdanning i skoleverket, det vil si lektorene. Det er bare ca 600 årsverk som i dag er innplassert
på masterkoden, mens vi forhandler for ca 300 000 årsverk.

Hva betyr det at det nå blir et 16-årstrinn for alle?
Fra 1/7-2017 blir lønnsstigene med 16-års trinn like for alle med høyere utdanning, avhengig av
utdanningslengde og utdanningsnivå. Det gir en vesentlig høyere topplønn etter 16 år for alle
stillingsgrupper som tidligere bare hadde en lønnsstige som gikk til 10 år. Det gjelder blant annet for
sykepleiere, barnehagelærere og pedagogiske ledere og andre med krav om høgskoleutdanning.
Hva er resultatet for lederne i årets oppgjør?
Alle ledere med høyere utdanning som er i kapittel 4 får i 2017 et sentralt lønnstillegg på 2,0 prosent
av den enkeltes grunnlønn. For ledere i kap.3 skal det føres egne lokale lønnsforhandlinger.

Hvorfor ble det ikke mekling i år?
Fordi partene på egen hånd ble enige om en forhandlingsløsning alle kunne slutte seg til. Dermed var
det ikke nødvendig å bruke Riksmekleren.

