
UNIO TIL ARBEIDSRETTEN OM RIKSLØNNSNEMNDAS INNBLANDING I LOKALE FORHANDLINGER OG 

NYSKAPNING OM OMREGNING AV TILLEGG I KS-OMRÅDET. 

Unio stiller seg uforstående til at KS i Rikslønnsnemnda vil rote til lokale forhandlinger etter HTA 

kap 3.4 og 5, og skape ny ordning om omregning av tillegg for ubekvem arbeidstid. Intet av dette 

har vært tema i årets mellomoppgjør, der Unio gikk til streik pga av lav ramme for generelle tillegg 

og lokal pott i HTA kap 4 uten føringer for undervisningspersonell i årets oppgjør. Dette vil bli 

prøvd for Arbeidsretten. 

Årets hovedoppgjør endte i streik og påfølgende Rikslønnsnemnd. Partene har prosedert for 

nemnda, og nemnda fastsatte en kjennelse som bla inneholdt følgende punkter: 

«2.  

Virkningstidspunktet settes til 4. juni 2021. Dette gjelder alle sentrale lønnsendringer og for lokale 

lønnsforhandlinger mellom kommunene og arbeidstakerorganisasjonene i Unio etter HTA kapittel 3.4 

og 5. For lokale forhandlinger etter HTA kapittel 3.4 og 5 med andre fastsatte virkningstidspunkt enn 

1. mai 2021, forskyves disse med 1 måned og 4 dager.  

3.  

Avtalte tillegg gis ikke til arbeidstakere som er fratrådt i tiden før Rikslønnsnemndas kjennelse 

foreligger, med mindre fratredelsen skyldes pensjonering. Det foretas ikke omregning og 

etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg m.v. for arbeid utført i tiden før Rikslønnsnemndas 

kjennelse foreligger.» 

Det er slutningens punkter om virkningstidspunktene i delegerte, lokale forhandlinger etter kap 3.4 

og 5, samt punktet om omregning av tillegg, som Unio mener ligger utenfor interessetvisten i årets 

mellom-oppgjør. Det er ikke forhandlet eller meklet, om reglene i HTA kap 3.4 og 5, eller omregning 

av tillegg for de som er omfattet av HTA i årets oppgjør. Følgelig er dette – etter Unios oppfatning – 

utenfor den interessetvisten Rikslønnsnemnda har hatt til behandling.  

Unio mener at partene sentralt ved sine tilbud/krav aldri har ment at årets mellomoppgjør i KS-

området skal omfatte disse bestemmelsene, og stiller seg helt uforstående til at KS med dette roter 

disse bestemmelsers lønnsdannelse inn i det sentrale mellom-oppgjøret. Dersom arbeidsgiver og 

arbeidstakersiden lokalt er uenige om forhandlingene etter HTA kap 3.4 og 5, kan saken bringes inn 

for lokal nemnd. Rikslønnsnemnda har etter Unios oppfatning ingen rolle i dette, og det er ikke til å 

forstå at KS ved sin påstand i nemnda, legger opp til å røre dette til og frata de lokale parter det 

ansvar de er gitt i HTA kap 3.4 og 5. 

Omregning og etterbetaling av tillegg har ingen tradisjon i KS-området, og har ikke vært berørt i 

forhandlinger og mekling i årets oppgjør. 

Dersom Unio ikke vinner fram i Arbeidsretten, vil dette blant annet innebære risiko for at 

Rikslønnsnemnda senere finner det for godt å skape nye rettstilstander i mellomoppgjør. Både 

framtidige fullmakter og innhold i mellomoppgjør, vil bli påvirket av dette.   

Rikslønnsnemndas holdning til virkningstidspunkter reiser ellers spørsmålet om tariffoppgjørene i 

offentlig sektor må framskyndes, slik at meklingsutløp og utløp av avtaleperiodene/ 

mellomoppgjørsdatoen harmoneres. 


