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Unio viser til krav I, levert 18. april kl. 10.30, og opprettholder disse med 

følgende endringer/tilføyelser: 

Økonomiske krav 

 
 Det gis et generelt tillegg på 1 % av den enkeltes grunnlønn per 30. april 2013. Tillegget 

gis til alle ansatte i stillinger som omfattes av HTA kap. 4. Lønnstillegget gjøres gjeldende 
med virkning fra 1. mai 2013.  

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

 Lokale lønnstillegg skal i sin helhet komme i tillegg til ny sentral minstelønn som følge av 
ansiennitetsopprykk i tariffperioden. 

 

Kapittel 1 Fellesbestemmelsene 

§ 5 pkt 5.1.2 Sammenfall 

Bestemmelsen utgår med virkning fra 1.5.2013 

 

Uførepensjon 

Det vises til Meklerens forslag pkt V, c) Pensjon: 
  

1. Dersom en av partene krever det, skal det føres forhandlinger om pensjonsbestemmelsene i 
HTA kapittel 2, samt vedtekter for AFP og tjenestepensjon ved mellomoppgjøret i 2013. 

2. Krav om nye forhandlinger kan kun knyttes direkte til endringer som følge av nye 
uføreregler i folketrygden og Statens pensjonskasse samt endret pensjonistbeskatning i den 
forbindelse. 

  
I tillegg vises det til vedlagte fellesdokument med krav fra arbeidstakersiden i offentlig sektor. 
  
Unio konstaterer at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å forhandle om uførepensjon som en 
del av årets oppgjør. På denne bakgrunn må slike forhandlinger skje ved en felles prosess med 
resten av offentlig sektor, på et senere tidspunkt.  
  
Unio krever at endringer i pensjonsbestemmelsene i hovedtariffavtalen (HTA) ut tariffperioden 
bare kan skje gjennom forhandlinger mellom partene i forlengelsen av en felles prosess. Dette 
gjelder krav direkte knyttet til nye uføreregler i folketrygden og Statens Pensjonskasse, samt 
endret pensjonistbeskatning i den forbindelse. 
  
Hvis partene ikke blir enige ved forhandlinger om dette, kan partene si opp Hovedtariffavtalen 
innen 14 – fjorten - dager etter at forhandlingene er avsluttet og med 14 – fjorten - dagers varsel. 

  
Partenes valgte organer (representantskap, landsstyre, hovedstyre) skal ha fullmakt til å 
godkjenne et forhandlingsresultat eller meklingsresultat. 
 
 
Det tas forbehold om nye og endrede krav.
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VEDLEGG 

                                                                             

 

 

 

Tilpasning av uførepensjonsordningene til ny uføretrygd i 

folketrygden 
 

LO Kommune, LO Stat, Unio, YS-Kommune, YS-Stat og Akademikerne viser til møter 

mellom organisasjonene i offentlig sektor og AD om ny uførepensjonsordning i offentlige 

tjenestepensjonsordninger, samt brev fra arbeidstakerorganisasjonene til AD i denne 

forbindelse.  

 

En samlet arbeidstakerside er enig om følgende: 

 

Vårt hovedkrav er at kjøpekraften opprettholdes for uførepensjonister i de offentlige 

tjenestepensjonsordningene, etter skatteomleggingen og den systemendringen som er 

vedtatt i folketrygden. Dette gjelder både de som er uførepensjonister på 

endringstidspunktet, og nye uføre med offentlig uførepensjon etter endringstidspunktet.   

 

Slik saken har utviklet seg vil dette ikke kunne sluttbehandles i nær fremtid. Det haster 

med en avklaring, fordi leverandørene av offentlige tjenestepensjonsordninger trenger noe 

tid før de nye reglene trer i kraft. 

 

Det forutsettes at de endelige reglene for tilpassing av uførepensjon i de offentlige 

tjenestepensjonsordningene til endret uføretrygd i folketrygden, blir utformet ved en felles 

forhandlingsprosess som omfatter hele offentlig sektor og overføringsavtalens 

dekningsområde.  

 

Arbeidstakersiden forutsetter en tilbakemelding før utløpet av forhandlingene.  

   

 
 


