
108 Hovedtariffavtalen

VEDLEGG TIL PROTOKOLL
HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5.2018

KS’ tilbud nr. 3 erstatter KS’ tilbud nr. 2 av 25. april 2018.

Øvrige krav tas ikke til følge.

I ØKONOMI PR. 1. MAI 2018
A. HTA kapittel 4 – sentrale tillegg pr. 1.5.2018

Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis sentrale lønnstillegg pr. 1.5.2018 slik:

Stillingsgrupper
Sentrale lønnstillegg - pr. 1.5.2018

0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år

G
ru

pp
e 

1

Stillinger uten særskilt krav til 
utdanning 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Fagarbeiderstillinger/ tilsv. 
fagarbeiderstillinger 5 500 5 500 5 800 6 500 6 500 6 100 8 000

Stillinger med krav om fagbrev 
og 1-årig fagskoleutdanning 6 500 6 500 6 800 7 500 7 500 7 100 8 500

G
ru

pp
e 

2

Lærer og Stillinger med krav 
om 3-årig U/H-utdanning 10 000 10 000 10 000 11 000 8 500 8 500 8 800

Adjunkt og Stillinger med krav 
om 4-årig U/H-utdanning 10 000 10 000 10 000 11 000 9 000 9 000 9 500

Adjunkt med tilleggsutdan-
ning og Stillinger med krav om 
5-årig U/H-utdanning

8 500 8 800 8 800 8 900 9 000 9 300 11 200

Lektor og Stillinger med krav 
om mastergrad 8 800 8 900 9 000 9 200 9 400 10 000 11 600

Lektor med tilleggsutdanning 8 800 9 100 9 200 9 400 9 600 10 100 12 300

Det vises til HTA vedlegg 1 for oversikt over stillingskoder og stillingsgrupper.
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B. Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – tabell pr. 1.5.2018

Stillingsgrupper

Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - pr. 1.5.2018

0 år 
Garanti- 

lønn
Ut regnet 2 år Ans.

tillegg
4 år Ans.
tillegg

6 år Ans.
tillegg

8 år Ans.
tillegg

10 år Ans.
tillegg

16 år Ans.
tillegg

G
ru

pp
e 

1

Stillinger uten 
særskilt krav til 
utdanning

293 500

Utregnet tillegg 
for ans. 5 500 2 800 3 000 8 100 46 300 37 000

Utregnet laveste 
årslønn 299 000 301 800 304 800 312 900 359 200 396 200

Fagarbeiderstil-
linger/ tilsv. 
fagarbeiderstil-
linger

338 800

Utregnet tillegg 
for ans. 6 400 3 500 4 200 11 400 38 000 6 900

Utregnet laveste 
årslønn 345 200 348 700 352 900 364 300 402 300 409 200

Stillinger med 
krav om fagbrev 
og 1-årig 
fagskoleutdan-
ning

359 800

Utregnet tillegg 
for ans. 6 400 3 500 4 200 11 400 38 000 6 400

Utregnet laveste 
årslønn 366 200 369 700 373 900 385 300 423 300 429 700

G
ru

pp
e 

2

Lærer og 
Stillinger med 
krav om 3-årig 
U/H-utdanning

386 200

Utregnet tillegg 
for ans. 7 500 7 500 6 000 19 400 20 200 18 500

Utregnet laveste 
årslønn 393 700 401 200 407 200 426 600 446 800 465 300

Adjunkt og 
Stillinger med 
krav om 4-årig 
U/H-utdanning

425 800

Utregnet tillegg 
for ans. 8 400 8 300 6 600 7 100 22 200 18 100

Utregnet laveste 
årslønn 434 200 442 500 449 100 456 200 478 400 496 500

Adjunkt med 
tilleggsutdan-
ning og Stillinger 
med krav om 
5-årig 
U/H-utdanning

474 700

Utregnet tillegg 
for ans. 9 700 4 600 4 300 10 300 16 700 39 600

Utregnet laveste 
årslønn 484 400 489 000 493 300 503 600 520 300 559 900

Lektor og 
Stillinger med 
krav om 
mastergrad

498 600

Utregnet tillegg 
for ans. 9 800 5 700 5 000 5 200 27 400 52 100

Utregnet laveste 
årslønn 508 400 514 100 519 100 524 300 551 700 603 800

Lektor med 
tilleggs-
utdanning

514 700

Utregnet tillegg 
for ans. 10 400 5 700 5 000 8 000 25 300 61 900

Utregnet laveste 
årslønn 525 100 530 800 535 800 543 800 569 100 631 000
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C. HTA kapittel 4 – Generelt tillegg til arbeidsledere, fagledere og ledere  
pr. 1.5.2018
Ansatte i stillingskodene 7003, 7453, 7451, 7951 og 7954 gis et lønnstillegg på 1,5 % 
av den enkeltes grunnlønn pr. 30.04.2018. Virkningsdato er 1.5.2018.

D. HTA kapittel 1 pkt. 12.5 – Avlønning av alderspensjonister pr. 1.5.2018
Med virkning fra 1.5.2018 heves timelønnen til kr 201,-.

E. HTA kapittel 3 pkt. 3.5 – Avlønning hovedtillitsvalgt/fellestillitsvalgt  
pr. 1.5.2018
Med virkning fra 1.5.2018 heves minimumsavlønning av hovedtillitsvalgte med hel 
permisjon etter Hovedavtalen del B § 3-3 c) til kr 430 000,-.

II ØKONOMI PR. 1. JANUAR 2019
A. HTA kapittel 1 – Lørdags- og søndagstillegg, nytt pkt. 5.2.2 pr. 1.1.2019

For arbeidstakere som faller inn under nytt pkt. 5.2.2 gjelder fra 1.1.2019 følgende:

For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag betales et tillegg på:

for timene pr. arbeidet time

0-289* minst kr 53,-

290 til 349* minst kr 100,-

350* + minst kr 150,-

* Antall timer pr kalenderår

B. HTA kapittel 1 - Kveldstillegg, pkt. 5.4.1 og 5.4.2 pr. 1.1.2019
Pkt. 5.4.1: Tilleggene endres til minst kr 56,- pr. time.

Pkt. 5.4.2: Tillegget økes fra kr 26,- til kr 28,- pr. time.

III HOVEDTARIFFAVTALEN
A. Kapittel 1 Fellesbestemmelser

KS’ krav/tilbud om endringer fremgår av vedlegg 1.

B. Kapittel 2 Pensjon samt vedlegg 4 og 5 til HTA
KS’ krav/tilbud om endringer fremgår av vedlegg 2.

C. Kapittel 3, 4 og 5 samt vedlegg 1 og 3 til HTA
KS’ krav/tilbud om endringer fremgår av vedlegg 3.
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D. Kapittel 7 Varighet og regulering 2. avtaleår
Hovedtariffavtalen gjøres gjeldende til 30.4.2020.

Før utløpet av 1. avtaleår, skal det opptas forhandlinger mellom KS og forhandlings-
sammenslutningene om eventuelle lønnsendringer for 2. avtaleår.

Partene er enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den alminnelige øko-
nomiske situasjonen på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår. Lønns-
utviklingen for arbeidere og funksjonærer i industrien i LO/NHO-området, øvrige offent-
lige ansatte og andre sammenlignbare tariffområder legges til grunn for forhandlingene. 
En troverdig ramme for lønnsutviklingen i frontfaget i 2019 er også en del av grunnlaget.

Det føres forhandlinger om ny offentlig tjenestepensjon, basert på Pensjonsavtalen 
av 3. mars 2018, dersom en av partene krever det.

Hvis partene ikke blir enige ved forhandlinger, kan partene si opp Hovedtariffavtalen 
innen 14 – fjorten – dager etter at forhandlingene er avsluttet og med 14 – fjorten 
– dagers varsel – med utløp tidligst 1. mai 2019.

IV SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE (SFS 2201) 
«BARNEHAGEAVTALEN»
Særavtale SFS 2201 – Barnehage, skolefritidsordninger og familiebarnehage fastsatt 
etter nemndsavgjørelse av 11.4.2018 og gjeldende fra 1.1.2018, videreføres som ny 
særavtale fra 1.5.2018 til 31.12.2019. Særavtalen fremgår av vedlegg 4.

Kommentar til punkt 3.2
«Minst 4 timer» forstås slik at det også vil være grunnlag for å anvende tid utover 
4 timer når det er behov for det. Dette for å sikre fleksibilitet i anvendelsen av tiden 
barnehagelærer og pedagogisk leder har til planlegging, for- og etterarbeid.

Behovet for tid til planlegging, for- og etterarbeid kan variere i løpet av et år, men skal 
minst være 4 timer i gjennomsnitt pr. uke for den enkelte. Organiseringen av denne 
tiden fastsettes etter drøftinger/i samråd med det pedagogiske personalet. Dette 
innebærer at styrer har et overordnet ansvar og må vektlegge den enkelte pedagogiske 
leders/barnehagelærers behov for tid. Betydningen av at det pedagogiske personalet 
sikres medinnflytelse understrekes.

Partene påpeker betydningen av og behovet for planlegging, for- og etterarbeid for 
å sikre god oppfølging av det enkelte barn og av barnegruppen. Det er viktig at peda-
gogiske ledere og barnehagelærere får bruke timene til formålet. Dersom det skulle 
oppstå situasjoner i barnehagen som fører til tap av tid til planlegging, for- og etter-
arbeid, skal denne tiden erstattes på et senere tidspunkt.
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Partssammensatt utvalg:

Regjeringen har nedsatt en ekspertgruppe om barnehagelærerrollen. Ekspertgruppen 
skal frambringe et kunnskapsgrunnlag om barnehagelærerrollen og yrkesutøvelsen.

Det nedsettes et partssammensatt utvalg etter at ekspertgruppen har fremlagt sin 
rapport. Det partssammensatte utvalget skal se på de utfordringer og muligheter 
som ligger i rapporten når det gjelder utvikling av barnehagelærerrollen.

V TIL PROTOKOLL
a) Partssammensatt utvalg - HTA vedlegg 1

Det nedsettes et partssammensatt utvalg som i tariffperioden skal gjennomgå HTA 
vedlegg 1. Utvalget skal vurdere stillingskoder, rapporteringsbenevnelser og merkna-
der på bakgrunn av krav til stillingene, herunder kompetansekrav, og kommunenes/
fylkeskommunenes/bedriftenes behov. I tillegg må behovet for lønnsstatistikk hen-
syntas. Fristen for utvalgets rapport er 31. januar 2020.

KS skal i 2018/2019 gjennomføre et FoU-prosjekt om kommunenes/fylkeskommu-
nenes erfaringer med Hovedtariffavtalens forhandlingsbestemmelser. Forhandlings-
sammenslutningene inviteres til å komme med innspill til problemstillinger som kan 
inngå i FoU-prosjektet.

b) Ny stillingskode 7730 Stilling med krav om 4-årig spesialutdanning med  
1 års nødvendig tilleggsutdanning
Stillingskode 7730 Stillinger med krav om 4-årig spesialutdanning med 1 års nødven-
dig tilleggsutdanning er opprettet med virkning fra og med 1. mai 2018. Med «4-årig 
spesialutdanning» menes 3-års profesjonsutdanning med ytterligere 60 studiepoeng 
spesialisering/fordypning innenfor eget fagfelt utover grunnutdanningen. For å være 
aktuell for den nye stillingskoden, må arbeidstaker i tillegg ha 60 studiepoeng til-
leggsutdanning som anses som relevant og nødvendig for stillingen. Arbeidsgiver må 
ved tilsetting foreta en konkret vurdering av hvem som skal plasseres i stillingskoden, 
ut fra innhold og krav til den enkelte stilling.

c) Partssammensatt utvalg – arbeidstidsrelaterte temaer
Det nedsettes et partssammensatt utvalg i tariffperioden 2018-2020. Utvalget skal 
drøfte, utforske og vurdere ulike arbeidstidsrelaterte temaer, for å foreslå mulige 
tiltak. Arbeidet sluttføres innen 31. januar 2020.

Temaene som skal gjennomgås er bemanning og organisering, arbeidstidsordninger, 
tjenestereiser og arbeidstid i kommunalt barnevern.
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d) Lørdags- og søndagstillegg
Det er innført en ny modell for lørdags- og søndagstillegg. Modellen skal kartlegges 
og evalueres innen 31. januar 2020.

e) Heltidskultur
Hovedtariffavtalen legger til grunn at det som hovedregel skal tilsettes i heltidsstilling 
og at det skal utarbeides retningslinjer med formål om å øke antall heltidstilsatte. De 
sentrale parter er gjennom «Heltidserklæringen» enige om at heltid er viktig for 
arbeidsmiljø, effektivitet og kvalitet i tjenesten, og anmoder partene lokalt i hver 
kommune om å arbeide for heltidskultur. Heltidskultur utvikles gjennom forankring, 
involvering, gode prosesser og kunnskap om hva heltid innebærer for den enkelte, for 
ledelse og for tjenesten. Partene sentralt har utarbeidet en veileder for lokalt arbeid 
med heltidskultur, og en veileder for utvikling av lokale retningslinjer. Det oppfordres 
til at veilederne tas i bruk i arbeidet med heltidskultur. De sentrale parter har oppret-
tet en felles nettside www.heltid.no der veilederne kan lastes ned.

f) Forebyggende tiltak for lengre yrkesliv
Den partssammensatte Best Sammen-gruppen skal i tariffperioden drøfte og vurdere 
hvordan helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljøarbeid kan bidra til en reell 
mulighet for et lengre yrkesliv, og vurdere tiltak knyttet til dette.

g) Garantiordning for stillinger uten særskilt krav om utdanning
Utregnet laveste årslønn for stillingsgruppen «Stillinger uten særskilt krav om utdan-
ning», på 16-årstrinnet, skal av partene reguleres slik at den minst tilsvarer 75 % av 
gjennomsnittlig utregnet laveste årslønn på 16-års trinnet for stillingsgruppene (slik 
de fremgår pr. 1.5.2018) i kapittel 4.

h) Pensjon i tariffperioden
Det nedsettes et partssammensatt utvalg som skal arbeide videre med ny offentlig 
tjenestepensjon.

i) Uttak av pensjon på bakgrunn av særaldersgrense
Partene er gjennom KLP og Pensjonskontoret gjort oppmerksom på en utilsiktet 
konsekvens av arbeidsrettsdommen fra juni 2013 vedrørende uttak av pensjon på 
bakgrunn av særaldersgrense. Partene er på denne bakgrunn enige om at pensjons-
uttak fra deltidsstilling under 20 prosent stilling ikke skal utløse rett til alderspensjon 
for tidligere opptjent medlemstid i stillinger med høyere aldersgrense. Dette gjelder 
også ved samtidig opptjening i forskjellige pensjonsordninger som er omfattet av 
overføringsavtalen.
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j) Anbud/utskilling/konkurranseutsetting/privatisering/fristilling mv. av 
oppgaver/tjenester
I de tilfeller oppgaver/tjenester vurderes utført av selvstendige juridiske virksomheter, 
som kan innebære skifte av arbeidsgiver, skal kommunen/arbeidsgiver kartlegge 
konsekvensene for AFP- og pensjonsvilkår for berørte ansatte. Dette gjelder blant 
annet fremtidig reguleringspremie for berørte ansattes oppsatte rettigheter for 
arbeidsgiver, samt eventuelle individuelle tap av pensjonsrettigheter som følge av 
utmelding av tjenestepensjonsordningen og eventuelle tap av rett til AFP helt eller 
delvis.

k) Musikk- og kulturskoler
Med mindre annet avtales lokalt, gjelder fram til 30. april 2020 som et utgangspunkt 
en arbeidstid på musikk- og kulturskolen på 1300 timer. I denne tiden ligger et under-
visningsomfang på inntil 741 klokketimer.

l) Undervisning etter introduksjonsloven
Partene er enige om at det er en særlig utfordring å dekke opplæringsbehovet iht. 
introduksjonsloven, og at det ofte er behov for en annen forlegning av årsverket enn 
i grunnskolen/videregående opplæring. Det bes om at de lokale parter tar hensyn til 
dette særlige behovet ved eventuelle forhandlinger om arbeidsårets lengde.

m) Nedlegging av funksjoner, jf. SFS 2213
Ved eventuell nedleggelse av lokalt opprettede funksjoner som er finansiert av midler 
fra lokale forhandlinger iht. HTA kap 4.2.1, skal lønnstillegget regnes inn i grunnlønnen 
til de arbeidstakerne som innehar funksjonen på det tidspunktet den nedlegges.

n) Arbeidstid på reiser for undervisningspersonalet
Det vises til protokoll inngått 1. juli 2005. Reglene for arbeidstid på reiser gjeldende 
pr. 30. april 2004 videreføres frem til 30. april 2020.
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B-rundskriv nr.: B/07-2018 
Dokument nr.: 18/01686-1 
Arkivkode: 0 
Dato: 20.06.2018 
Saksbehandler: KS Forhandling 

 
 
 
Til: Kommunen/fylkeskommunen/bedriften 
 
 

Tariffrevisjonen pr. 1. mai 2018 – Iverksetting og 
kommentarer 

 
Vi viser til A-rundskriv 1/2018 om tariffrevisjonen pr. 1. mai 2018. 
 
KS’ medlemmer har vedtatt forslaget om ny hovedtariffavtale (HTA). 
Av i alt 438 stemmeberettigete kommuner og fylkeskommuner, har 
261 avgitt stemme ved uravstemningen. Svarprosenten er dermed 
på 60 %, og alle har stemt ja.   
 
Alle arbeidstakerorganisasjoner har vedtatt forslaget til ny HTA, og 
resultatet kan dermed iverksettes. 
 
Dette rundskrivet må ses i sammenheng med A-rundskriv 1/2018, og 
omtaler blant annet: 
- Sentrale lønnstillegg pr. 1.5.2018 og iverksetting av disse, samt 

andre lønnsendringer 
- Endringer i HTA kapittel 1 – Fellesbestemmelser 
- Endringer i HTA kapittel 3, samt HTA vedlegg 1 og 3 
 
HTA for perioden 1.5.2018-30.04.2020 skal redigeres og tilpasses 
forhandlingsløsningen. Ny HTA vil trykkes i løpet av sommeren, og 
også gjøres tilgjengelig på www.ks.no. 
  

 

2 
 

SENTRALE LØNNSTILLEGG PR. 1. MAI 2018 
 
Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis sentrale lønnstillegg pr. 
1.5.2018 slik:  

Stillingsgrupper Sentrale lønnstillegg – pr. 1.5.2018 

0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år 

G
ru

pp
e 

1 

Stillinger uten 
særskilt krav til 
utdanning 

5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Fagarbeider-
stillinger/tilsv. 
fagarbeider-
stillinger 

5 500 5 500 5 800 6 500 6 500 6 100 8 000 

Stillinger med krav 
om fagbrev og 1-
årig fagskole-
utdanning 

6 500 6 500 6 800 7 500 7 500 7 100 8 500 

G
ru

pp
e 

2 

Lærer og Stillinger 
med krav om 3-
årig U/H-utdanning 

10 000 10 000 10 000 11 000 8 500 8 500 8 800 

Adjunkt og 
Stillinger med krav 
om 4-årig U/H-
utdanning 

10 000 10 000 10 000 11 000 9 000 9 000 9 500 

Adjunkt med 
tilleggsutdanning 
og Stillinger med 
krav om 5-årig 
U/H-utdanning 

8 500 8 800 8 800 8 900 9 000 9 300 11 200 

Lektor og Stillinger 
med krav om 
mastergrad 

8 800 8 900 9 000 9 200 9 400 10 000 11 600 

Lektor med 
tilleggsutdanning 

8 800 9 100 9 200 9 400 9 600 10 100 12 300 

 
Som tidligere, varierer lønnstilleggenes størrelse med ansiennitet og 
stillingsgruppe. Tilleggene legges i sin helhet på den enkeltes 
grunnlønn, uavhengig av om grunnlønn er lik «laveste utregnet 
årslønn» eller om den er høyere. Det vises til HTA vedlegg 1 for 
oversikt over stillingskoder og stillingsgrupper. 
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SENTRALE LØNNSTILLEGG PR. 1. MAI 2018 
 
Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis sentrale lønnstillegg pr. 
1.5.2018 slik:  

Stillingsgrupper Sentrale lønnstillegg – pr. 1.5.2018 

0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år 

G
ru

pp
e 

1 

Stillinger uten 
særskilt krav til 
utdanning 

5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Fagarbeider-
stillinger/tilsv. 
fagarbeider-
stillinger 

5 500 5 500 5 800 6 500 6 500 6 100 8 000 

Stillinger med krav 
om fagbrev og 1-
årig fagskole-
utdanning 

6 500 6 500 6 800 7 500 7 500 7 100 8 500 

G
ru

pp
e 

2 

Lærer og Stillinger 
med krav om 3-
årig U/H-utdanning 

10 000 10 000 10 000 11 000 8 500 8 500 8 800 

Adjunkt og 
Stillinger med krav 
om 4-årig U/H-
utdanning 

10 000 10 000 10 000 11 000 9 000 9 000 9 500 

Adjunkt med 
tilleggsutdanning 
og Stillinger med 
krav om 5-årig 
U/H-utdanning 

8 500 8 800 8 800 8 900 9 000 9 300 11 200 

Lektor og Stillinger 
med krav om 
mastergrad 

8 800 8 900 9 000 9 200 9 400 10 000 11 600 

Lektor med 
tilleggsutdanning 

8 800 9 100 9 200 9 400 9 600 10 100 12 300 

 
Som tidligere, varierer lønnstilleggenes størrelse med ansiennitet og 
stillingsgruppe. Tilleggene legges i sin helhet på den enkeltes 
grunnlønn, uavhengig av om grunnlønn er lik «laveste utregnet 
årslønn» eller om den er høyere. Det vises til HTA vedlegg 1 for 
oversikt over stillingskoder og stillingsgrupper. 
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Ledere i stillingskodene 7003, 7453, 7451, 7951 og 7954 skal ikke ha 
sentralt lønnstillegg etter tabellen på forrige side. Til disse ansatte 
gis et lønnstillegg på 1,5 % beregnet av den enkeltes grunnlønn pr. 
30.04.2018. 
 
Med grunnlønn menes arbeidstakers faktiske lønn, uten faste og 
variable tillegg. Funksjonstillegg for undervisningspersonalet er 
definert som faste tillegg som ikke inngår i grunnlønnen. 
 
VIKTIGE PRESISERINGER: 
 
Sentralt lønnstillegg gis til arbeidstakere omfattet av HTA kapittel 4, 
og som er ansatt i kommunen/fylkeskommunen/bedriften pr. 
30.4.2018. 
 
Ved ansiennitetsopprykk på samme dato som virkningstidspunkt for 
sentralt tillegg, altså 1.5.2018, gis først sentralt tillegg basert på 
ansiennitet pr. 30.04.2018, deretter gis tillegg for ansiennitet.  
 
Eksempel 1:  
Fagarbeider i stillingskode 7517 (stillingsgruppe «Fagarbeiderstilling/ 
tilsvarende fagarbeiderstilling») med ansiennitet fra 1.8.1995. 
 
Grunnlønn pr. 30.04.2018 405.000 
Sentralt lønnstillegg  8.000 
Ny grunnlønn pr. 1.5.2018 413.000 
 
 
Eksempel 2:  
Sykepleier i stillingskode 7174 (stillingsgruppe «Lærer og Stillinger 
med krav om 3-årig U/H-utdanning»), med ansiennitet fra 1.5.2010. 
 
Grunnlønn pr. 30.04.2018 420.000 
Sentralt lønnstillegg basert på ansiennitet pr. 
30.04.2018 

11.000 

Ansiennitetsopprykk 1.5.2018. 
Tillegg for ansiennitet 

19.400 

Ny grunnlønn pr. 1.5.2018 450.400 
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Eksempel 3:  
SFO-leder i stillingskode 7003.  
 
Grunnlønn pr. 30.04.2018 420.000 
Sentralt lønnstillegg på 1,5 % av grunnlønn pr. 30.04.18 6.300 
Ny grunnlønn pr. 1.5.2018 426.300 
 
ANDRE LØNNSREGULERINGER: 
 
Avlønning av alderspensjonister, jf. HTA kapittel 1 pkt. 12.5 
Med virkning fra 1.5.2018 er timelønnen økt til kr. 201,-. 
 
Avlønning hovedtillitsvalgt/fellestillitsvalgt, jf. HTA kapittel 3.5 
Minimumsavlønning av hoved-/fellestillitsvalgt med hel permisjon i 
henhold til Hovedavtalen del B § 3.3 bokstav c) heves til kr. 430.000 
med virkning fra 1.5.2018. 
 
ENDRINGER I HTA KAPITTEL 1 – FELLESBESTEMMELSER 
 
2.2  Kvalifikasjoner 
Bestemmelsen om positiv særbehandling har blitt kjønnsnøytral – i 
samsvar med likestillings- og diskrimineringsloven. Forskrift om 
særbehandling av menn er opphevet. 
 
2.3.1  Heltids-/deltidsstillinger 
Det vil bli utarbeidet et eget rundskriv om heltid til høsten. 
 
4.2.1  Kontoradministrasjonen 
Ukentlig arbeidstid for dagarbeidstakere er 37,5 timer, jf. HTA kap. 
1, pkt.4.2. Kontoradministrasjonen har imidlertid en egen sikrings-
bestemmelse som medfører at arbeidstiden per i dag skal være den 
arbeidstiden som ble innført ved arbeidstidsreduksjonen 1. januar 
1987. (Eneste unntak gjelder tilfeller der det ikke var tilfredsstillende 
pauserom og det senere har blitt tilfredsstillende pauserom, se 
personalhåndboken kap. 5.5.) Dette var før KS ble overordnet tariff-
part, og arbeidstiden for kontoradministrasjonen kan derfor være 
ulik fra kommune til kommune, avhengig av lengde på spisepauser, 
sommer/vintertid m.v. Det kan være ulik arbeidstid innad i 
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enkeltkommuner, men også ved interkommunalt samarbeid. Det er 
nå innført en merknad som gir de lokale parter mulighet til å avtale 
at arbeidstiden skal være 37,5 timer pr. uke (ekskl. pause) mot 
kompensasjon. KS anbefaler at det avtales en engangs-
kompensasjon. Ny ordning må gjelde hele kontoradministrasjonen 
som sådan. Det er for øvrig ikke anledning til å avtale annen 
arbeidstid enn 37,5 timer pr. uke. 
 
5.2  Lørdags- og søndagstillegg 
Bestemmelsen endres fra 1.1.19, som omtalt i A-rundskriv 1/2018. 
Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstakere som har sin arbeidstid 
fastsatt i særavtale. Intensjonen med bestemmelsen er å stimulere 
arbeidstakere til å jobbe flere helgetimer, slik at flere kan få 
heltidsstillinger/økte stillingsstørrelser, og bidra til å sikre nødvendig 
kompetanse i helgene. Dette er et virkemiddel i arbeidet med 
heltidskultur. Arbeidstakere som tar ekstravakter vil også ha krav på 
de høyere satsene. 
 
De høyere tilleggene utbetales kun for timene som ligger i samme 
intervall. En arbeidstaker som f.eks. jobber 295 helgetimer, skal ha 
kr. 53,- for de første 289 timene, og kr. 100,- for de neste 6 timene. 
Det er ikke slik at vedkommende skal ha kr. 100,- fra første time. 
 
KS vil utarbeide et eget rundskriv om heltidsarbeid, og der vil også 
modellen for lørdags- og søndagstillegget beskrives nærmere.  
 
5.4  Kvelds- og nattillegg 
Bestemmelsen endres fra 1.1.2019, jf. omtale i A-rundskriv 1/2018. 
 
9.1  Førstegangstjeneste/repetisjonsøvelser 
Setningen «Tilsvarende rettigheter gis kvinner som verver seg til 
militær førstegangstjeneste.» er fjernet. Bestemmelsen er overflødig 
som følge av at det er allmenn verneplikt. 
 
12.1.1 om godskriving av ansiennitet 
Det er foretatt en presisering for undervisningspersonalet, uten at 
dette får materiell endring.  
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ENDRINGER I HTA KAPITTEL 3 – GENERELLE LØNNS- OG 
STILLINGSBESTEMMELSER 
 
3.2  Lokal lønnspolitikk 
Det innføres en ny drøftingsbestemmelse: «Det gjennomføres årlige 
drøftingsmøter om rekrutteringssituasjonen og om framtidig 
kompetansebehov/kompetanseutviklingsbehov for ulike 
stillingsgrupper i kommunen/fylkeskommunen/bedriften.» 
 
Hensikten med bestemmelsen er å øke bevisstheten rundt 
rekrutteringssituasjonen i kommunen/fylkeskommunen/bedriften, 
og få en diskusjon rundt hva som skal til for å møte eventuelle 
rekrutteringsutfordringer. Som grunnlag for drøftingene vil det 
kunne være formålstjenlig å framskaffe dokumentasjon på 
rekrutteringssituasjonen (f.eks. antall kvalifiserte søkere til ulike 
typer ledige stillinger siste år). Drøftingen bør også ta for seg ulike 
framskrivninger og/eller en vurdering av framtidig kompetanse-
behov. Kommunesektorens arbeidsgivermonitor kan også brukes i 
dette arbeidet, se 
www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/arbeidsgivermonitoren/ 
 
Kap. 3.2 Lokal lønnspolitikk har fått et tillegg til 1. kulepunkt, 4. ledd, 
ved at den lokale lønnspolitikken skal «utformes og virke slik at 
kvinner og menn likebehandles i vurdering av lønn og avansement 
for arbeid av lik verdi.» Det vises også til likestillings- og 
diskrimineringsloven § 34. 
 
For øvrig er det enkelte språklige tydeliggjøringer i kap. 3.2.1 Lokale 
drøftinger og kap 3.2.2 Lønnsutviklingssamtale. 
 
3.4.1  Lederavlønning – toppledere 
Forhandlinger etter Hovedtariffavtalens forhandlingsbestemmelser i 
kapittel 3-5 skjer mellom de lokale partene. Endringen i HTA kap. 
3.4.1 bokstav C gir nå en hjemmel for at lønnsfastsettelsen for disse 
lederne kan skje på andre måter enn gjennom forhandlinger, 
forutsatt at partene er enige. Det er ikke en forutsetning at alle 
berørte fagforeninger må være enige.  
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3.4.4  Forhandlingsbestemmelser og tvisteløsning 
I bestemmelsens andre ledd er «kompetanse» inntatt som ett av 
flere kriterier som inngår i grunnlaget for lederlønnsforhandlingene, 
jfr. HTA kap. 3.4.2 og 3.4.3. Overskriften i kap. 3.4.4 er redaksjonelt 
endret for å tydeliggjøre at kriteriene kun gjelder for kap. 3.4.2. og 
3.4.3. Pendelvoldgift er fjernet som tvisteløsning. Vanlig lokal 
nemnd er nå eneste tvisteløsningsinstitutt. 
 
Det gjøres oppmerksom på at skoleledere har en egen lønnssikring 
nedfelt i SFS 2213 om at de minst skal avlønnes med den årslønn de 
ville vært garantert i en undervisningsstilling. 
 
ENDRINGER I VEDLEGG TIL HTA  
 
Vedlegg 1 
Det innføres en ny stillingskode i HTAs vedlegg 1: 7730 Stilling med 
krav om 4-årig spesialutdanning med 1 års nødvendig tilleggs-
utdanning. Stillingskoden er innplassert i stillingsgruppe «Adjunkt 
med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-
utdanning». Med «4-årig spesialutdanning» menes 3 års profesjons-
utdanning med ytterligere 60 studiepoeng spesialisering/fordypning 
innenfor eget fagfelt utover grunnutdanningen. 
 
For å være aktuell for den nye stillingskoden, må arbeidstaker i 
tillegg ha 60 studiepoeng relevant tilleggsutdanning som arbeids-
giver anser som nødvendig for stillingen. Arbeidsgiver må foreta en 
konkret vurdering av hvem som skal plasseres i stillingskoden, ut fra 
innhold og krav til den enkelte stilling, samt hva arbeidsgiver anser  
er nødvendig tilleggsutdanning. 
 
Den samme gjelder også innplassering i øvrige stillingskoder, 
herunder de generelle stillingskodene 7712 «Stillinger med krav om 
mastergrad» og 7710 «Tverrfaglig spesialutdanning med høgskole». 
Arbeidsgiver må her foreta en vurdering av hvem som skal inn-
plasseres i stillingskoden, ut fra innhold og kompetansekrav som er 
fastsatt til den enkelte stilling. De rapporteringsbenevnelsene som 
er nedfelt i HTAs vedlegg 1 er ikke uttømmende, og kan brukes også 
for andre stillingsgrupper. Tannpleiere med ett års spesialisering/ 
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fordypning innenfor eget fagfelt kan eksempelvis være aktuell for 
stillingskode 7710. 
 
Ved relevant tilleggs-/videreutdanning som ikke er et krav og/eller 
som arbeidsgiver ikke anser som nødvendig for stillingen, vil det 
være naturlig å gjennomføre kompetanseforhandlinger ved 
hjemmel i HTA kap. 4.2.4, uten at stillingskoden endres. 
 
Vedlegg 3 
Det er innført et nytt 4. ledd til bestemmelsen om tillitsvalgtes rett 
til å få faktiske opplysninger om lønnsvilkår ved lokale lønns-
forhandlinger: 
«Ved forhandlinger etter kapittel 3.4.2, 3.4.3 og 5.1 skal aktuelle 
organisasjoner meddeles den samlede lønnsendringen som aktes 
foretatt for uorganiserte før forhandlingene er sluttført. Ved disse 
forhandlingene kan det ikke fastsettes lønnsendringer for 
uorganiserte utover det som er meddelt organisasjonene.» 
 
Bakgrunnen for bestemmelsen er å skape forutsigbarhet og åpenhet 
i forhandlingene med organisasjonene. Organisasjonene vil kunne 
ha en interesse i å ha kjennskap til den lønnsendring arbeidsgiver 
planlegger å gjennomføre for uorganiserte arbeidstakere som 
gruppe. Som del av forberedelse til forhandlingene med 
organisasjonene, bør arbeidsgiver ha en formening om lønns-
endringene for uorganiserte medarbeidere. Det understrekes at det 
kun er den samlede lønnsendringen for de uorganiserte på 
gruppenivå som det kan og skal opplyses om. Bestemmelsen skal 
ikke forstås som at arbeidsgiver skal meddele hva uorganiserte 
enkeltmedarbeidere skal få i lønnsendringer.  
 
Organisasjonstilhørighet er en sensitiv personopplysning i henhold 
til personopplysningsloven § 8. Organisasjonstilhørighet, også det å 
være uorganisert, skal dermed ikke framkomme på lister som deles 
ut til alle tillitsvalgte ved lokale lønnsforhandlinger.  
 
Ved at forhandlingene gjerne sluttføres med de aktuelle organisa-
sjonene til ulike tidspunkt, kan en praktisk løsning være å definere 
«sluttført» når den første forhandlingsprotokollen undertegnes.   
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ØVRIGE RESULTATER 
 
SFS 2201 
Særavtalen SFS 2201 – Barnehage, skolefritidsordninger og 
familiebarnehage – slik den ble fastsatt etter nemndsavgjørelse av 
11.4.2018, er videreført uten endringer som ny særavtale fram til 
31.12.2019. 
 
Lokale lønnsforhandlinger  
Det er ikke avsatt pott til lokale lønnsforhandlinger etter HTA 
kapittel 4.2.1 i 2018. 
 
Det er ingen endringer med hensyn til hvem som er omfattet av og 
skal innplasseres i HTA kapittel 5. Lokale forhandlinger etter HTA 
kapittel 3.4 og kap. 5 bør gjennomføres i tidsrommet mellom 1. mai 
og 1. oktober hvert år. Virkningsdato er 1. mai, med mindre partene 
lokalt kommer til enighet om annen dato for iverksetting. 
 
Forhandlingene gjennomføres innenfor en økonomisk ramme som 
tar hensyn til kommuneøkonomien, kommunens/fylkeskommunens 
totale situasjon, herunder økonomi og krav til effektivitet, samt 
lønnsutviklingen i KS-området og andre sammenlignbare 
tariffområder. 
 
Det er utarbeidet beregningsmodeller som kan brukes som et 
hjelpemiddel ved forhandlinger etter HTA kap. 3.4 og kap. 5. Se 
www.ks.no/lokal_beregning. 
 
I tillegg kan kommuner og fylkeskommuner bestille egne 
beregninger knyttet til overheng og glidning for kap. 3.4 og kap. 5 
ved henvendelse til PAI-avdelingen ved Gunnar.Owren@ks.no. 
 
 
 
 
Hege Mygland 
Avdelingsdirektør    Kjersti Myklebust 
      spesialrådgiver 


