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Dette kravet erstatter Akademikernes krav nr. 1 
 

Akademikernes inntektspolitikk 
Akademikernes overordnede målsetninger med inntektspolitikken er bl.a. følgende: 
 
«Inntektspolitikken skal være et fleksibelt virkemiddel som kan styrke 
konkurranseutsatt sektor og omstillingsevnen i norsk økonomi. I tillegg skal 
inntektspolitikken legge til rette for at den enkeltes kunnskap, kompetanse og 
ansvar lønnes på en riktig måte. 
 
Akademikerne vil arbeide for en inntektspolitikk som sikrer nødvendig fleksibilitet 
og omstilling. I tillegg skal politikken bidra til at verdiskapingen blir høy og 
arbeidskraften utnyttes godt. Samtidig må politikken ivareta det offentliges evne 
til å rekruttere nødvendig arbeidskraft.   
 
Akademikerne mener det inntektspolitiske samarbeidet skal bidra til at partene 
gjennom lønnsoppgjørene etablerer lønns- og forhandlingssystemer tilpasset en 
samfunnsutvikling som setter store krav til omstillinger og kompetanse-
oppbygging under skiftende rammebetingelser. Det inntektspolitiske samarbeidet 
må ikke munne ut i avtalemessige forpliktelser. Dette vil ikke være forenlig med en 
lang tradisjon om avtalefrihet og vil vanskeliggjøre nødvendige lokale 
tilpasninger.» 
 
Akademikerne er en varm forsvarer av en sterk offentlig sektor og et velutviklet 
velferdstilbud for befolkningen. Dette er viktig for alle, og aller mest for utsatte 
grupper. Gode offentlige tjenester krever sterke akademiske fagmiljøer. Det 
forutsetter igjen at de offentlige virksomhetene klarer å rekruttere og beholde dyktige 
medarbeidere. Jo mer av lønnsmidlene som fordeles lokalt i den enkelte virksomhet, 
jo mer målrettet kan lønn brukes som virkemiddel for å skape sterke fagmiljøer og en 
god offentlig sektor.  
 
Fornyelse og effektivisering av offentlig sektor er en uttalt politisk prioritert oppgave. 
Dette forutsetter en ansvarlig og god arbeidsgiverpolitikk som involverer 
medarbeiderne. En viktig forutsetning er derfor å ha et avtaleverk som er fleksibelt og 
åpner for lokalt avtalte løsninger.  
Behovet for å sikre bærekraft og legge til rette for fremtidig konkurranseevne ut over 
den oljerelaterte delen av økonomien, understreker betydningen av å bruke også 
tariffoppgjørene som et virkemiddel i denne forbindelse. Målrettete tiltak med rom 
for tilpasning til lokale behov, må stå høyt på agendaen når tariffoppgjørenes 
økonomiske ramme og innretning skal utformes.  
For at kommunesektoren skal kunne løse sine stadig mer omfattende oppgaver, må 
det være en sammenheng mellom arbeidsoppgaver som skal utføres og kompetansen 
til den som skal utføre oppgaven. Tariffavtalene må derfor være et reelt redskap som 
setter kommunale arbeidsgivere i stand til å konkurrere om arbeidskraften. 
Konkurransen om arbeidskraften skjer mellom sektorene om kompetansemessig 
sammenlignbare grupper og funksjoner, og ikke mellom grupper med ulik bakgrunn.  
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Akademikernes lønnspolitikk 
Akademikerne vil særlig arbeide for: 
 
«En lønnspolitikk som fremmer desentralisert og markedsbasert lønnsdannelse, med 
differensiering ut fra utdannelse, kompetanse, kunnskap, innsats og ansvar  
 
og 

at det gjennom kollektive avtaler sikres uttelling for utdanning og kompetanse, både 
med hensyn til begynnerlønn og for den videre karriereutvikling. 

For å sikre demokratiske rettigheter forutsetter Akademikerne at prinsippet om frie 
forhandlinger følges. Lønnsstrukturen må bli mindre styrt av de store gruppers 
behov. Akademikerne er et mindretall med særlige behov og må få større innflytelse 
på lønnsdannelsen.»  
 
Akademikernes lønnspolitikk er basert på at avlønningen av den enkelte må ta 
hensyn til utdanning, kompetanse, ansvar og innsats. Lønn er et viktig 
personalpolitisk virkemiddel, og skal bidra til å sikre at samfunnets 
kunnskapsressurser kanaliseres dit de gjør best nytte for seg. 
 
En fleksibel og lokal lønnspolitikk gir mer motiverte medarbeidere, minsker turnover, 
reduserer presset på privatisering av offentlige tjenester og fører til et bedre 
tjenestetilbud til innbyggerne.  
 
Akademikerne står for en lønnspolitikk hvor lønnstilleggene forhandles lokalt 
innenfor et kollektivt forhandlingssystem.  
 
Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter forutsetter at det utarbeides en 
lokal lønnspolitikk. Det forutsettes videre at lønn benyttes som et personalpolitisk 
virkemiddel.  
Uten å ha lønnsmidler tilgjengelig vil pålegget om å ha en definert lokal lønnspolitikk 
ikke være gjennomførbar.  
 
Lønnsrelasjoner 
Akademikernes overordnede politikk med lønnsrelasjoner mellom privat og offentlig 
sektor er bl.a. følgende: 
 
«Akademikerne vil arbeide for en offentlig sektor preget av kvalitet, forsvarlighet, 
rettssikkerhet, effektivitet og målrettethet. Den eneste måten å få til dette på er 
gjennom systematisk satsing på kunnskap og kompetanse, og gjennom å legge 
forholdene til rette for at de som har kunnskap og kompetanse gis ansvar og 
myndighet slik at det blir mulig å gjøre en god jobb. At offentlig sektor skal være 
konkurransedyktig betyr også at man skal kunne konkurrere om den beste 
arbeidskraften både når det gjelder lønnsnivå og muligheten til å tilby utfordrende og 
interessante arbeidsoppgaver.» 
 
Tall fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) viser nok en 
gang at lønnsgapet opp til privat sektor når det gjelder akademisk arbeidskraft er 
svært stort. Dette er en medvirkende årsak til at kommunesektoren inklusive KS 
Bedrift fremstår som relativt lite attraktiv for akademikere. Mange arbeidsgivere i 
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kommunal sektor sliter derfor med å rekruttere og beholde medarbeidere med 
etterspurt kompetanse. Akademikerandelen blant ansatte i kommunene har holdt seg 
stort sett på samme lave nivå de ti siste årene på tross av at kommunene har fått 
ansvar for flere oppgaver og større ansvarsområder som krever slik kompetanse.  
 

 

Akademikerne kommunes krav 

 

Hovedkrav økonomi 
Akademikerne kommune legger til grunn at det for våre medlemmer gjennomføres 
frie lokale forhandlinger i tråd med hovedtariffavtalens bestemmelser gitt i kapittel 
3.2. 
 
Krav til endring i ordlyd i tariffavtalen med vedlegg fremgår av vedlegg til 
dette kravet. 
 
Vedlegg 1 Kap. 1 Fellesbestemmelser 
Akademikerne kommune har krav til endringer av fellesbestemmelser. Kravene 
fremgår av vedlegg 1. 
 
Vedlegg 2 Tilsvar til KS sitt krav 2 overlevert 2. juni kl. 10.00 
 
Vedlegg 3 Vedtekter for tjenestepensjonsordning  – TPO  
Akademikerne kommune krever endringer i bestemmelser gitt i vedlegg 2 Vedtekter 
for tjenestepensjonsordningen – TPO. Kravene fremgår av vedlegg 2. 
 
Kap. 5 Varighet og regulering 2. avtaleår 
Hovedtariffavtalen gjøres gjeldende til og med 30.04.20168. 
 
Hvis Hovedtariffavtalen til den tid ikke er sagt opp av noen av partene med 3 – tre – 
måneders skriftlig varsel, er den fremdeles gjeldende 1 – ett – år om gangen med 
samme gjensidige oppsigelsesfrist. 
 
Dersom partene er enige om det, kan det føres forhandlinger om pensjonsforhold i 
avtaleperioden. Dette gjelder kapittel 2 Pensjonsforhold, vedlegg 4 Vedtekter for 
avtalefestet pensjon og vedlegg 5 Vedtekter for tjenestepensjonsordningen – TPO. 
 
Hvis partene ikke blir enige ved forhandlingene om pensjonsforhold, kan hver av 
partene si opp hovedtariffavtalen innen 14 dager etter at forhandlingene er 
avsluttet med 14 – fjorten – dagers varsel. 
 

 

Akademikerne kommune tar et generelt forbehold om å komme tilbake 
med nye/endrede krav. 
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Vedlegg 1  

 

Krav om endringer i kapittel 1 Fellesbestemmelsene. 

 

(Sletting av tekst merkes med gjennomstrekning. Ny tekst merkes med understreket 
kursiv) 
 
§ 2 Tilsetting 
 
§ 2.6  Prøvetid (ny)  

 Det gjennomføres etter prøvetids slutt samtale om arbeidet og 
lønnsplasseringen. Frafalles (delvis innfridd i KS sitt krav 2) 

 
§ 4 Arbeidstid 
 
4.6 Vaktordninger 

 
Vaktplan 
Vaktordningen skal innarbeides i en plan, jf. Arbeidsmiljølovens §§ 10-3, 10-4 
og 10-5 
Arbeidstakerne plikter å delta i den vaktordning som blir etablert.  
 

4.6.2 Beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet (hjemmevakt) 
 
Med beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet forstås en vaktordning der 
arbeidstakeren er tilgjengelig, og kan varsles på den måten som arbeidsgiver 
finner formålstjenlig. 
Arbeidsmiljøloven § 10-4(3) gjelder. 

 
For beredskapsvakt med kort responstid, eller mange eller hyppige 
oppkallinger regnes 1/5 med i den alminnelige arbeidstid. Arbeidsgiver og de 
ansattes tillitsvalgte kan avtale andre ordninger i samsvar med HA § 4-5. 
 
(…) 
 
Underordnet og overordnet vakt 
 
Overordnet vakt  
Deltakere i overordnet vakt utbetales ikke kvelds- og nattillegg, for øvrig som 
for underordnet vakt. 
 
Utrykning  
For utrykning og arbeid på overordnet vakt, jf sentrale forbundsvise 
særavtaler. Utgifter til reise ved utrykning på hjemmevakt godtgjøres etter 
kommunenes reiseregulativ.  
 

4.8 Tjenestereiser 
Arbeidstakere som pålegges å reise utenom ordinær arbeidstid, inngår avtale 
med arbeidsgiver om godtgjøring/avspasering av denne reisetiden. 
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Alle tjenestereiser er en del av arbeidstiden og skal fullt ut beregnes som 
arbeidstid. 
 

§ 6 Overtid 
 
6.3 Arbeidstakere som er unntatt fra overtidsbestemmelsene: 

Paragraf 6 gjelder ikke for arbeidstakere som er omfattet av 
arbeidsmiljøloven § 10-12(1) og (2). 
 
(ny) Virksomheten skal foreta en konkret vurdering av hvilke 
arbeidstakere som ikke omfattes av overtidsbestemmelsene. 
Etter anmodning fra tillitsvalgte skal vurderingen gjøres skriftlig og 
utleveres til de tillitsvalgte. 
 
Arbeidstakere som er omfattet av arbeidsmiljøloven § 10-12 (2) unntatt 
overtidsgodtgjørelse kan tilstås en fast godtgjøring for arbeid utover 
ordinær arbeidstid. 
 
Arbeidstaker som har møteplikt i utvalg eller har andre særlige belastninger 
utenfor ordinær arbeidstid, men som verken har rett til overtidsbetaling eller 
møtegodtgjøring på linje med ombudsmenn, kan tilstås inntil 10 fridager. 
Fridagene skal fortrinnsvis avvikles i forbindelse med ordinær ferie, alternativt 
kan det avtales med arbeidstaker at det tas ut tilsvarende antall daglønner. 
 

§ 7  Ferie 
 
7.3.2  Feriepenger beregnes i samsvar med ferieloven § 10 og utgjør 12,0 % (14,3 % 

for arbeidstakere over 60 år). 
Feriepenger for arbeidstakere over 60 år ytes imidlertid fullt ut og avgrenses 
ikke for den delen av feriepengegrunnlaget som overstiger 6 ganger 
grunnbeløpet etter ferielovens § 10 nr. 3, andre ledd. 
 
 

§ 9  Lønn under avtjening av verneplikt – Frafalles (innfridd i KS sitt 
krav 2) 

 
9.2 Lønnens størrelse 

Arbeidstakere med forsorgeransvar utbetales full lonn med fradrag av 
godtgjorelser fra militare myndigheter. Med forsorgeransvar forstas at 
arbeidstakeren forsorger barn under 18 ar. Det samme gjelder dersom 
ektefelle/samboer har lavere inntekt enn 3 G. For definisjon av samboer, se 
pkt. 10.4 B. Deltidstilsatte utbetales forholdsmessig. 
Arbeidstakere med fast ansettelse utbetales full lønn med fradrag av 
godtgjørelser fra militære myndigheter. Deltidsansatte utbetales 
forholdsmessig. 

 
9.2.3 Arbeidstaker uten forsørgeransvar 

Arbeidstaker uten forsørgeransvar utbetales ⅓ av full lønn med fradrag av 
godtgjørelser fra militære myndigheter. Deltidstilsatte utbetales 
forholdsmessig. 
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9.3 Gjeninntredelse i stillingen 

Forutsetningen for at lønn utbetales, er at vedkommende forplikter seg til 
å gjeninntre i tjenesten for et tidsrom av minst 3 måneder. 

 
§ 12  Ansiennitet og andre lønnsbestemmelser 
 
12.5 Avlønning av alderspensjonister – Frafalles (jfr. KS tilbud 2) 

Alderspensjonister kan engasjeres på pensjonistvilkår herunder AFP-
pensjonister som mottar AFP etter pensjonsordningens ordinære regler jf. 
Vedlegg 4 § 5, tredje ledd. Ordningen gjelder ikke AFP-pensjonister, jf. vedlegg 
4, § 5 første og annet ledd (folketrygdberegnet AFP). 
Timelønn er kr 180,– pr. faktisk arbeidet time. Statens satser gjøres gjeldende. 
Utover dette utbetales lørdags- og søndagstillegg, helge og høytidstillegg og 
kvelds- og nattillegg slik 
det framgår av kapittel 1, § 5 i Hovedtariffavtalen. 
Personer som er engasjert etter denne bestemmelsen beholder pensjonen 
uforandret og skal ikke meldes inn i pensjonsordningen (TPO). 
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Vedlegg 2 –tilsvar til KS sitt krav/tilbud 2 overlevert 2. juni kl. 10 
 

1. Kapittel 2 Pensjonsforhold 

Etablere mulighet for at de lokale partene etter en lokal prosess, kan avtale 

alternativ tjenestepensjonsordning. Ordningen må gi mer forutsigbare 

pensjonskostnader og løse problemet med balanseføring av fremtidige 

pensjonsforpliktelser.  – avventer gruppearbeid 

 

2. § 1 Innledende bestemmelser «omfangsbestemmelsen»  

Tilføre mekanisme som avgjør tvilstilfeller når nye medlemsbedrifter skal 

godkjennes for avtalen. KS Bedrift vil komme tilbake til dette kravet. – 

avventer tilbakemelding 

 

3. § 2.6 Prøvetid 

Ny bestemmelse:  

Etter prøvetidens slutt skal det gjennomføres en vurdering av 

lønnsplasseringen. - Aksepteres 

 

 

4. § 3.3 Innskrenkning, rasjonalisering 

Korrigere henvisningen til Hovedavtalen del C til § 3-1. –  

 

5. Pkt. 4.5 Forskjøvet arbeidstid - Avvises 

Andre avsnitt endres til: 

Varsel om forskjøvet arbeidstid skal gis så tidlig som mulig og aldri senere 
enn 1 dag i forveien.  

 

6. Pkt. 4.6.2 Vaktplan – sykdom - Avvises 

Nytt tredje avsnitt: 

Ved langtids sykefravær over to eller flere vaktperioder, anses opparbeidet 

avspasering i perioden som avviklet. 

 

7. Pkt 8.2.2 Omfang / lønnens størrelse - Avvises 

Arbeidstaker har rett til full lønn under sykdom i 50 uker, i tillegg kommer evt. 
arbeidsgiverperioder. 
«For arbeidstakere som fortsetter i stilling utover 67 år, begrenses retten til 
full lønn under sykdom av folketrygdlovens § 8-51. Etter utløpet av 
stønadsdagene i §8-51 utbetaler arbeidsgiver differansen mellom lønn og 
pensjon. Arbeidstaker dokumenterer pensjonens størrelse.» 
Når arbeidstaker har mottatt lønn under sykdom i til sammen 50 uker i de 
siste tre år, opphører retten til lønn under sykdom. En arbeidstaker som har 
vært helt arbeidsfør i 26 uker etter at vedkommende sist fikk lønn under 
sykdom, får ny rett til lønn under sykdom. 
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8.2.2.1 Utgår 

 

8. Pkt. 8.3.4 Amming - Avvises 

Ny første setning: 
Arbeidstaker med avtalt daglig arbeidstid på sju timer eller mer, gis fri med 
lønn i inntil to timer pr. arbeidsdag for å amme sitt barn.  

Ny siste setning:  
Permisjon med lønn for amming utover barnets første leveår, forutsetter 
skriftlig dokumentasjon fra lege eller helsestasjon.  
 

9. § 9 Lønn under avtjening av militærtjeneste o.l. - Aksepteres 

§§ 9.2.1 og 9-2.2 utgår og erstattes med nytt 9.2. ledd: 

Arbeidstakere med fast ansettelse utbetales full lønn med fradrag av 
godtgjørelse fra militære myndigheter. Deltidsansatte utbetales 
forholdsmessig. 
 
§ 9 punkt 9.2.3 endres til § 9-3. 
 

10. Kap. 3 pkt. 3.6 Ny stillingskode «Driftstekniker /maskinist energianlegg» kan 

innvilges i gruppe 2, men vi må diskutere hvilken hovedbenevnelse som skal 

benyttes. – avventer  

 

11. PSU - aksepteres 

Vurdere erfaringer med nytt lønnssystem (pkt. 3.6), og evt. fremme forslag til 

endringer. 

 

12. Endringer i OfTP - aksepteres 

- Innarbeide tilsvarende relevante endringer OfTP som ble avtalt i 

hovedoppgjøret for Hovedtariffavtalen (KS) i 2016 (vedlegg 2 i protokoll – HTA 

oppgjør). 

 

13. Aglo  

Aglo opplæringssenter og AGLO vgs. tilknyttes Bedriftsavtalen - avvises 

 

14. Redaksjonsutvalg - aksepteres 

Det nedsettes et redaksjonsutvalg som foretar de nødvendige tilpasninger når 

det gjelder årstall, datoer, tariffavtalens varighet, henvisninger til lovverk og 

evt. endringer av layout etc., samt foretar innarbeider relevante endringer i 

OfTP. 

 

      § 12.5 Avlønning av alderspensjonister 

 Timelønnssatsen for alderspensjonister hever til kr. 191,- - aksepteres 
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Vedlegg 3 Vedtekter for tjenestepensjonsordning  – TPO  

 
Kap. 6 Aldersgrense 
§ 6-1 Aldersgrense 

Aldersgrensen er 702 år, eller den aldersgrense som til enhver tid gjelder i 
staten for tilsvarende stilling dersom særaldersgrensen i staten er 65 år eller 
lavere. I tvilstilfelle, eller hvis det ikke er tilsvarende stilling i staten, kan 
tariffpartene fastsette aldersgrense for stillingen. 
For arbeidstakere som har forskjellige funksjoner eller stillinger hos samme 
arbeidsgiver er det hovedfunksjonen som avgjør hvilken aldersgrense 
vedkommende skal ha. 
Ved overgang til stilling med annen aldersgrense legges den nye aldersgrensen 
til grunn etter 1 års tjeneste i den nye stillingen. Se likevel § 7-2. 

 
 


