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Innledning 

Det vises til Hovedtariffavtalen kap. 4, punkt 4.A.5 - Regulering av 2. avtaleår 
Før utløpet av 1. avtaleår skal det opptas forhandlinger mellom KS og 
forhandlingssammenslutningene om eventuelle lønnsendringer for 2. avtaleår.  
 
Partene er enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den alminnelige 
økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår, samt 
lønnsutviklingen for arbeidere og funksjonærer i industrien i LO/NHO-området, øvrig 
offentlig ansatte og andre sammenlignbare tariffområder. 
 
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 01.05.2013. 
 
Partenes valgte organer (representantskap, landsstyre, hovedstyre) skal ha fullmakt til å 
godkjenne et forhandlingsresultat eller meklingsresultat. 

 
Det vises også protokoll fra meklingen i 2012 punkt a:  
 Partene er enige om å ha en gjennomgang av lønnsutviklingen i 
 2012 for arbeidstakerne i KS-området sammenlignet med lønnsutviklingen for arbeidere 
 og funksjonærer i industrien (NHO-bedrifter). 
 
 Denne gjennomgangen foretas av Det tekniske beregnings- og statistikkutvalget for 
 kommunesektoren (TBSK) når rapporten «Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2013» 
 fra Det tekniske beregningsutvalget foreligger. 
 
 Gjennomgangen skal inngå i grunnlagsmaterialet for mellomoppgjøret i 2013 og 
 reflekteres i de tillegg som gis fra 01.05.2013. 
 
I rapport av 15/4-2013 mellom KS og forhandlingssammenslutningene slår 
forhandlingssammenslutningene med bakgrunn i statistikken fra TBU og TBSK fast at 
 årslønnsveksten fra 2011 til 2012 for arbeidere og funksjonærer i industrien, målt i TBU-
 rapportens tabell 1.1 som industri i alt (i NHO-bedrifter), er 0,1 prosentpoeng høyere på 
 årsbasis enn i KS-området (HTA kap. 3.4, 4, 5). Tilsvarende gjelder for SGS 1701 og for HTA 
 kap. 4.  
 
Det vises til vedlagte inntektspolitiske uttalelse fra Unio, vedtatt i styremøte 19. mars 2013.  

 

Kompetanse, kvalitet og likelønn 

Verdiskapingen i kommunesektoren er avgjørende for den samlede verdiskapingen i økonomien 
og privat sektors evne til å omstille seg og være konkurransedyktig. En solid kunnskapsbasert og 
omstillingsdyktig offentlig sektor er et viktig konkurransefortrinn for norsk næringsliv. 
 
Et godt tjenestetilbud innen skole, barnehage, helse og omsorg krever satsing på kompetanse og 
kvalitet. Kommunesektoren har allerede i dag betydelige utfordringer med å rekruttere, utvikle 
og beholde kvalifisert arbeidskraft. Fremskrivninger viser at denne situasjonen vil vedvare og 
ytterligere forverre seg om noen år.   
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For å beholde, utvikle og rekruttere kvalifisert arbeidskraft, og for å stimulere unge til å velge 
høyere utdanning som kvalifiserer til yrker i sektoren, må det tilbys konkurransedyktige lønns- 
og arbeidsvilkår og gode tjenestepensjonsordninger.  
 
Den økonomiske avkastningen av utdanningen i Norge er lav sammenlignet med andre land.  
Flere av Unios grupper har lavere livslønn enn arbeidstakere med videregående opplæring som 
kompetansenivå. Lønnsgapet mellom grupper med høyere utdanning i kommunal sektor og 
tilsvarende grupper med like lang utdanning i privat sektor er svært stort. Dette lønnsgapet må 
reduseres og det vil også være avgjørende for å minske lønnsforskjellene mellom kvinner og 
menn. Likelønn er en samfunnsutfordring, og handler om lik verdsetting av kvinner og menns 
arbeid, uavhengig av sektor og område. Utdanning, kompetanse og ansvar må verdsettes høyere 
i kommunal sektor for å stanse mindrelønnsutviklingen og verdsettingsdiskrimineringen av de 
kvinnedominerte yrker som preger denne sektoren.  
 
KS og Unio er enige om behovet for et godt lønnsnivå og en positiv lønnsutvikling for ansatte 
med universitets- og høgskoleutdanning i kommunesektoren. Dette for å bidra til å rekruttere 
kompetente arbeidstakere, styrke tjenestens kvalitet og omdømme, og bidra til å nå 
kommunesektorens viktige velferdsoppdrag. Denne enigheten må vises igjen i resultatene fra 
tariffoppgjørene. 
 
Hovedtariffoppgjøret i 2012 viste seg å gi en lavere lønnsvekst for skoleverket enn for øvrige 
grupper i kommunal sektor. Oppgjøret ga relativt sett heller ikke et høyere lønnsnivå for 
høgskolegruppene med lang ansiennitet. Tilleggene som gis i år må derfor ha en profil og en 
innretning som gir skoleverket en prosentvis lønnsutvikling på linje med øvrige grupper i 
kommunal sektor og et høyere lønnsnivå til høgskolegrupper med lang ansiennitet. 

 

Forhandlingsgrunnlag 

Det er grunn til å forvente at den samlede lønnsveksten i industrien i 2013 blir høyere enn det 
partene i privat sektor har anslått ettersom det er sannsynlig at funksjonærenes lønnsutvikling 
vil ligge høyere.  
 
Lønnsstatistikken fra TBSK viste at årslønnsveksten for ansatte i HTA kap. 3.4 og kap. 5 ble 
vesentlig høyere enn for ansatte i kap. 4. Denne situasjonen har gjentatt seg hvert år siden 2006.  
I perioden 2006-2012 har den akkumulerte årslønnsveksten i kap. 4 vært 31,2 prosent, mens 
den tilsvarende årslønnsveksten i kap. 3.4 og 5 henholdsvis har vært 36,4 og 39,0 prosent.  
 
Tall fra TBU viser at den samlede lønnsveksten for arbeidere og funksjonærer i industrien i alt 
(NHO-bedrifter) ble 4,2 prosent på årsbasis fra 2011 til 2012. Med den lave lønnsveksten i 
skoleverket ble lønnsveksten i tariffområdet KS på 4,1 prosent.  
 
Den ulike lønnsveksten i de ulike lønnskapitlene og den lavere lønnsveksten i KS-området i 
forhold til industrien i alt må få konsekvenser for den økonomiske rammen og innretningen for 
de tillegg som gis fra 1. mai 2013. 
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Økonomiske krav 

I hovedtariffoppgjøret 2012 var Unios hovedprioritering at utdanning og kompetanse skal lønne 
seg bedre i kommunal sektor. Denne prioriteringen videreføres i mellomoppgjøret.  

 Det kreves et generelt prosentvis tillegg per 1. mai 2013 til alle, samt tilsvarende 
minstelønnshevinger.  
 

 Sentrale tiltak som gir skoleverket en bedre lønnsutvikling og tiltak som gir ansatte med 
høgskoleutdanning og lang ansiennitet et høyere lønnsnivå. 
 

 Lokale lønnstillegg gitt i henhold til bestemmelsene i HTA kap. 4 skal komme i tillegg til 
endret minstelønn som følge av ansiennitetsopprykk i tariffperioden 2012-2014. 

  
Uførepensjon 
Unio kommer tilbake til krav vedrørende pensjonsbestemmelser i HTA direkte knyttet til nye 
uføreregler i folketrygden og Statens Pensjonskasse, samt endret pensjonistbeskatning i den 
forbindelse. 
 
SGS 1701 

 Unio forutsetter at forhandlingene om ny SGS 1701 gis samme resultat og innretning 
som hovedforhandlingene. 

 
Bærum og Lørenskog 

 Forhandlingsresultatet forutsettes tilpasset Bærum og Lørenskog kommuner. 
 

 
Det tas forbehold om nye og endrede krav. 



 

 

5 

 

Vedtatt på styremøte i Unio 19. mars 2013 

 

Unios inntektspolitiske uttalelse 2013 

Norsk økonomi er relativt god, med høy produksjon og høy sysselsetting. Ledigheten 
har derimot vist en økende tendens de siste månedene. Det er usikkerhet knyttet til et 
mulig oljeprisfall og næringslivet er sårbart på grunn av vårt høye kostnadsnivå og 
todelingen i norsk industri. 

Europeisk økonomi er preget av produksjonsnedgang, meget høy og stigende 
arbeidsledighet og sosial uro. Ensidige kutt i offentlige utgifter og skatteøkninger 
forverrer situasjonen. I enkelte land er over halvparten av de unge under 24 år 
arbeidsledige. Europa trenger en samlet dugnad for økt sysselsetting. Krisa i 
europeisk økonomi skjerper arbeidsgiversidens appetitt for å endre maktforholdene i 
arbeidsmarkedet. Dette ser vi også i Norge med angrep på ansattes lønns- og 
arbeidsvilkår. Unio vil slåss mot de som bruker krisa i Europa som brekkstang for å 
svekke arbeidstakerrettighetene, øke bruken av innleie eller legger velferden ut på 
anbud. 

 

Politiske prioriteringer 

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

En solid kunnskapsbasert og omstillingsdyktig offentlig sektor er et viktig konkurransefortrinn 
for norsk næringsliv. Et utdanningssystem som gir god opplæring for alle, er en bærebjelke i 
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velferdsstaten og et avgjørende grunnlag for landets verdiskapning. 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. 
Verdiskapingen i offentlig sektor er avgjørende for den samlede verdiskapingen i økonomien 
og privat sektors evne til å omstille seg og være konkurransedyktig.  

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, utvikle og beholde kvalifisert 
arbeidskraft for å møte framtidige oppgaver. Arbeidsgiverne må føre en mer offensiv 
personalpolitikk slik at kvalitet, kompetanse og likelønn sikres.  

 

De økonomiske utsiktene 

Vekstprognosene for Eurolandene, Storbritannia og USA er svake. I Eurolandene ventes i 
2013 en nedgang i verdiskapingen andre år på rad. Også i flere framvoksende økonomien 
faller veksten, men fra et langt høyere nivå enn i industrilandene. Arbeidsledigheten er meget 
høy og økende i mange europeiske land. Spesielt er den høye ungdomsledigheten er 
bekymringsfull. 

Det er fortsatt stor risiko knyttet til den økonomiske utvikling internasjonalt, selv om risikoen 
for et sammenbrudd i eurosonen nå synes mindre enn for et år siden. Risikoen knyttet til den 
politiske utviklingen i enkeltland og de følger det kan få for tilliten til finanssystemet er 
derimot fortsatt stor. Den sosiale uroen vi ser i mange EU-land kan tenne nye branner. 

 

Solidaritet og samarbeid internasjonalt 

Europa skriker etter en samordnet økonomisk politikk som peker ut av ledighets- og 
gjeldskrisa. Ensidige kutt og skatteøkninger sender flere ut i ledighet og fattigdom. 
Overskuddslandene må bidra mer.  

ILO har pekt på at den stadig skjevere inntektsfordelingen i mange land har bidratt til krisa. 
Arbeidsfolk i hele verden må få en større del av kaka. Produktivitetsveksten må komme 
arbeidstakerne til gode i form av reallønnsøkninger og ikke ensidig økt profitt for 
kapitaleierne. En skatt på finanstransaksjoner får økt oppslutning. Selv en engangsskatt på 
høye formuer for å rette opp igjen noe av den skjeve inntektsfordelingen og finansiere nye 
satsinger får tilslutning. 

Pengepolitikken må fortsatt være 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 sikres. 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.  

Grådighet fra finanseliten og finansnæringen har i mange land bidratt til krisa. 
Finanssektoren trenger sterkere styring og eierne må ta sin del av kostnadene ved krisa. 
Ensidige kutt og innstramninger som rammer pensjonister, offentlig ansatte og offentlig 
tjenesteproduksjon er kortsiktig politikk som vil gjøre vondt verre. 
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Norsk økonomi 

Prognosene for norsk økonomi er relativt gode. SSB anslår at arbeidsledigheten vil ligge på 
3¼ i år og de neste to årene. Industrien samlet ventes å ta seg noe opp, vekstanslagene er 
klart høyere enn for et år siden. På den annen side forsterker todelingen av industrien seg. 
Tradisjonell industri sliter, mens den oljerelaterte virksomheten går godt grunnet den høye 
etterspørselen fra oljeinvesteringene som stadig når nye høyder. 

Husholdningenes konsum vil holde seg høyt grunnet god inntektsvekst, høy stønadsvekst og 
lav prisvekst. Offentlig konsum ventes å vokse mer moderat, og målt per innbygger vil 
veksten være langt under veksten i fastlandsøkonomien. 

 

Krav til den økonomiske politikken 

Høy arbeidsinnvandring og høy befolkningsvekst krever mer djervhet i den økonomiske 
politikken. Ambisjonene i sysselsettings- og arbeidsmarkedspolitikken må økes og 
langtidsledigheten må holdes så lav som mulig. Offentlig sektor må brukes mer offensivt for å 
bekjempe arbeidsledigheten. Offentlig infrastruktur må styrkes rundt de store byene hvor 
befolkningsveksten er sterkest og offentlig tjenesteyting må sikre høy kvalitet på 
velferdstjenestene. Relativt lav vekst per innbygger tilsier en mer ekspansiv økonomisk 
politikk. Det er ingen fare for tiltakende inflasjon.  

Kommunene må gis økonomisk handlingsrom til 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.  

Revidert budsjett for 2013 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. 

Regjeringen må følge opp Finanskriseutvalgets forslag rettet mot finansnæringen. Videre må 
Norge internasjonalt jobbe aktivt for å innføre en avgift på finanstransaksjoner slik flere EU-
land nå går inn for.  

 

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 4.6 prosent de siste fem år og rundt 4 prosent i 2012. For 
funksjonærer i industrien var lønnsveksten de siste 5 år i gjennomsnitt 0.5  prosentpoeng 
høyere enn for arbeiderne. For 2012 viser de foreløpige anslagene i TBU-rapporten ingen 
forskjell i lønnsveksten mellom industriarbeidere og industrifunksjonærer. Dette er en noe 
overraskende utvikling sett i relasjon til tidligere oppgjør. Den endelige bekreftelsen på 
utviklingen får vi i TBUs mars-rapport. 
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Konsumprisindeksen steg med 0,8 prosent fra 2011 til 2012. TBUs anslag under 
forhandlingene var om lag 1 ¼ prosent. Elektrisitetsprisene var hovedårsaken til den lave 
prisveksten. TBU anslår konsumprisveksten fra 2012 til 2013 til om lag 1,5 prosent. 

 

Avkastning av utdanning 

Den økonomiske avkastningen av utdanning er lav for arbeidstakere i Norge sammenliknet 
med andre land. Bedre avkastning på utdanning vil motivere unge til å ta en utdanning til 
yrker som det er – og som det forventes å bli – stor mangel på i fremtiden. Flere av Unios 
yrkesgrupper har lavere livslønn enn arbeidstakere med videregående opplæring som 
kompetansenivå.  

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. 

 

Frontfaget 

Partene har de siste 10 årene i hovedsak praktisert en utvidet frontfagsmodell der den 
samlede lønnsveksten sentralt og lokalt for de sektorene som utsettes for konkurranse fra 
utlandet er normgivende når det forhandles om rammer i de øvrige oppgjørene. Dette må 
være et minstekrav til et troverdig frontfag, og må også legges til grunn ved årets oppgjør. 

Tallene fra TBUs februar-rapport viser at den samlede lønnsveksten i konkurranseutsatt 
industri ble på om lag 4 prosent på årsbasis 2011–2012.  

Industrifunksjonærene i NHO-området har hatt en lønnsvekst på vel 24 000 kroner og har en 
gjennomsnittlig årslønn i 2012 på 628 000 kroner. I offentlig sektor, inklusiv helse, er 
lønnsveksten i snitt 17 500 kroner og gjennomsnittlig årslønn på om lag 438 000 kroner.  

For arbeidstakere med høyere utdanning, er det fortsatt viktig at lønnsforskjellene/-nivåene 
mellom privat og offentlig sektor reduseres. 

 

Likelønn 

Arbeidet for likelønn og verdsetting av kvinnedominerte grupper i arbeidslivet må videreføres. 
Likelønn er en samfunnsutfordring, og handler om lik verdsetting av kvinner og menns 
arbeid, uavhengig av sektor og område. Regjeringen må gjøre mer enn bare å sende 
utfordringen over til partene i 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 utjevne lønnsforskjellene mellom offentlig og 
privat sektor for arbeid av lik verdi.  

Myndighetene må også sikre at arbeidsgivere i offentlig finansiert virksomhet 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. 
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Pensjon 

Tariffavtalen fra 2009 om å videreføre tjenestepensjonene for offentlig ansatte er ikke 
sluttført på alle punkter. De gjenstående reglene må gjennomføres snarest mulig. 

De som er født i 1959 eller senere har grunnlovsvern mot levealderjustering av opptjente 
bruttorettigheter i de offentlige tjenestepensjonsordningene før 2011. Samordningsreglene 
må tilpasses ny folketrygd, det må tas hensyn til lav lønn og deltid, og en minsteytelse må 
sikre alle uttelling i tjenestepensjonen. Verdien av samordningsfordelene må sikres. 
Tilpasningen av uføre- og etterlatteordningene må sikre kjøpekraften. 

Tariffoppgjøret i 2009 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. 

Tjenestepensjonene i privat sektor er ennå ikke tilpasset pensjonsreformen. 
Banklovkommisjonen må utrede tilpassede ytelsesprodukter i tillegg til forslaget om en 
hybrid. Tjenestepensjoner er best egnet for brede og store fellesskap. Det gir lavere 
administrasjonskostnader og andre stordriftsfordeler. Brede ordninger er også best egnet for 
tariffesting av pensjon slik vi kjenner det fra offentlig sektor. Dersom offentlig 
tjenesteproduksjon privatiseres eller konkurranseutsettes, må det settes krav om at de 
ansatte sikres likeverdige pensjonsordninger som i tilsvarende offentlige virksomheter, eller 
at de gjennom lov sikres offentlig tjenestepensjon. 

 

Heltid 

Deltid har en rekke uheldige konsekvenser både for den enkelte og for samfunnet som 
sådan. Vi trenger en bred diskusjon om hvilke virkemidler og tiltak som må settes inn for at 
normalordningen er faste hele stillinger innenfor helseforetakene og i kommunesektoren. 

Deltid har i mange tilfeller sammenheng med organisatoriske forhold på arbeidsplassen, 
mangelfull bemanning, høyt arbeidspress og turnusarbeid.  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 og faglig forsvarlige tjenester. 
Fortrinnsretten for deltidsansatte bør styrkes. Offentlige arbeidsgivere må gjøre heltid til et 
personalpolitisk hovedmål(, jf. heltidsprosjektet i KS-området.) 

 

Faste stillinger 

Ifølge Soria Moria 2 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.  

Myndighetene må øke presset 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 universitet- og høgskolesektoren. Dagens situasjon er uholdbar og kritikkverdig. 
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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. Arbeidstidsordningene må sikre at faglig autonomi bevares og utvikles slik at 
kvaliteten på tjenesteproduksjonen ivaretas. 

Ved UH-sektoren 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. Det samme må gjelde der 
samfunnet har valgt å la private aktører ha ansvar for en vesentlig del av 
tjenesteproduksjonen; jf. barnehage- og barnevernssektoren. På denne måten sikres det 
bl.a. at anbudskonkurranser foregår på andre betingelser enn reduserte lønns- og 
arbeidsvilkår. 

Unio imøteser en ny handlingsplan mot sosial dumping, særlig for utsatte bransjer. 
Skipsfarten må vernes bedre mot sosial dumping og det må sikres at norske sjøfolk ikke 
utkonkurreres på sine lønns- og arbeidsvilkår på norsk kontinentalsokkel og langs 
norskekysten.   

 

Føringer: 

 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, styrker virksomhetenes omdømme og muliggjør hele og faste stillinger frem til 
pensjonsalder. 

 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 industriarbeidere og 
funksjonærer. 

 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 fjerne verdsettingsdiskrimineringen av kvinnedominerte 
utdanningsgrupper og tilpasse virkemidlene til de ulike sektorene. 
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 Unio vil forsterke arbeidet mot sosial dumping. 

 Unio krever at sentrale tiltak innen de respektive tariffområder skal sikre alle medlemmer 
en reallønnsutvikling  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


