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Ærede Rikslønnsnemnd. 

 

Streiken i 2021 skyldes manglende løsning på å beholde og rekruttere-utfordringene til det 

kvalifiserte kjernepersonell i kommunehelsetjenesten og skolen. Dette til tross for at dette dels er 

erkjent, og dels dokumentert i fellesskap, etter 3 meklinger i KS-området foran årets oppgjør. 

Både sykepleiere og annet helsepersonell med 3- og 4-årig universitets- og høyskole OG alle 

lærerstillinger med lærerutdanning er lønnsplassert i HTA kap 4, gruppe 2.  

Skal BÅDE lønnsnivå-utfordringene OG lønnsutviklingsutfordringene for begge disse grupper løses, så 

må disse løses gjennom relative lønnsforbedringer sammenlignet med andre deler av HTA og 

arbeidsmarkedet ellers. KS vil svekke dette gjennom sin påstand, der både virkningstidspunkter og 

lønnsreguleringer, vil redusere mulighetene betydelig for å løse utfordringene! Unio møtte IKKE en 

slik holdning fra motparten i den frivillige nemnda i Spekter for helseforetakene, der Unio og 

sykepleierne også var i streik. 

Jeg vil nå gi våre kommentarer til KS sitt avsluttende innlegg, deretter gjennomgå 

hovedproblemstillingen i dette oppgjøret, for så å avslutte med vår påstand. Om KS sitt avsluttende 

innlegg vil jeg gjennomgå dette i tråd med KS sine punkter i det avsluttende innlegget: 

Til Punkt 2: 

Rikslønnsnemndas kompetanse til å fastsette virkningstidspunkt for lønnstillegg til alle 

arbeidstakere omfattet av Unios plassoppsigelse. 

Unio er enig i at Rikslønnsnemnda «må for å kunne avgjøre hele den aktuelle tvisten ha den samme 

kompetansen som partene til å fastsette innholdet i tariffavtalen.» Med kompetanse her – for å 

avgjøre en interessetvist i et mellomoppgjør – må lønnstilleggene som har vært omtvistet, være 

grunnlaget.  

Det er de sentrale lønnsreguleringer som har vært tema, og lokal avsetning til pott med føringer i 

forlengelsen av dette som har vært tematisert og avgrenset til HTA kap 4. For de med kun lokal 

lønnsdannelse etter HTA kap 3.4 og 5, er lokale prosedyrer, virkningstidspunkt og eventuelle rammer 

gitt for 2-årsperioden, og vedtatt etter uravstemninger/meklinger. I mellomoppgjøret i 2015, var 

flere års høyere lønnsvekst i kap 3.4 og kap 5 et tema mellom partene i oppgjøret, og en føring om 

dette ble protokollert. Dette eller andre spørsmål enn lønnsregulering for stillinger i HTA kap 4, har 

ikke blitt trukket fram av Unio eller KS i årets oppgjør. 

Også fullmaktsspørsmålet er avklart og begrenset for mellomoppgjøret etter ett år i 2-årsperioden, 

slik at partene kan slutte avtale uten uravstemning begrunnet i at mellomoppgjøret skal avgrenses til 

sentrale lønnsgrep, med mindre man er enige om noe annet.  

At formkravet om at HTA må være sagt opp for å kunne gå til streik, skal definere Rikslønnsnemndas 

kompetanseområde i et mellomoppgjør, er vi rettslig uenig i. Det betyr i så fall at i alle 

mellomoppgjør gjøres hele HTA til tema, og det har ikke vært meningen. Partenes fullmakter og 

reelle forhandlingstemaer i mellomoppgjøret, begrenser temaene for en behandling i 

mellomoppgjør, og dermed også i denne Rikslønnsnemndas kompetanseområde. Dette har vært 

meningen med mellomårsreguleringen, og KS sin påstand kan ikke føre fram.  
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For øvrig vises det til protokoll av 11.juni 2021, fra meklingen med Norsk Lektorlag av i år vedr deres 

avslutning av streiken. KS har der IKKE krevd senere virkningstidspunkt for lokale tillegg etter HTA kap 

3.4 og 5: 

«Norsk Lektorlag tiltrer meklerens forslag i Sak 2021-015 mellom KS og Akademikerne-Kommune. 

Virkningstidspunkt settes til 11. juni 2021 for sentrale tillegg, jfr pkt A og B og garantilønn/ 

lønnstillegg for ansiennitet, jf bokstav E.» 

Dersom KS sin forståelse skulle vært gjeldende rett, og denne rettsforståelse hadde vært fulgt opp 

konsekvent, måtte streiken til Norsk Lektorlag fått tilsvarende konsekvens for deres medlemmer i 

kap 3.4 og 5. Vi kan ikke se at det er tilfellet, og KS kan ikke gis medhold i denne delen av KS sin 

påstand. En slik forskjellsbehandling, er ikke holdbar. 

Til Punkt 3: 

Unio viser til Hovedavtalens §4-8 g) om Samfunnsbedriftene (som tidligere het KS Bedrift): 

«Enhver tariffavtale inngått av Samfunnsbedriftene, krever godkjennelse fra KS før den kan vedtas av 

Samfunnsbedriftene.» 

Unio vil hevde at KS er overordnet Samfunnsbedriftene som arbeidsgiverorganisasjon, og dermed har 

KS det vi vil hevde er «flere hovedtariffavtaler». Når KS har delegert forhandlinger av 

hovedtariffavtaler, og deltar i forhandlingsdelegasjonen, da har KS ett overordnede partsansvar - 

også for resultatene. Samfunnsbedriftene er ikke en uavhengig, frittstående og rettslig selvstendig 

arbeidsgiverorganisasjon, slik KS indikerer.  

Relevansen er klar, ved at KS derved allerede har partsansvar for flere hovedtariffavtaler, og 

derigjennom er ikke dagens situasjon med flere hovedtariffavtaler en begrensning for 

Rikslønnsnemnda til å fatte en slutning i tråd med Unios påstand. Årslønnsveksten i 2019 og 2020 i 

disse hovedtariffavtaler gjengitt i Bilag 11, viser med all tydelighet at Unios påstands ramme i denne 

sak for 2021, har vært godkjent av KS innenfor KS egen hovedtariffavtaledekning. Kun 1 av 5 

hovedtariffavtaler lå i koronaåret 2020 innenfor 1,7 %. Dette er relevant fordi disse 

hovedtariffavtalers revisjoner ikke er frikoblet fra KS ansvar for oppfølging av frontfagsmodellen. Og 

vi mener i lys av dette at Rikslønnsnemnda står friere til å stemme for Unios påstand. 

Til Punkt 4: 

KS har lagt til grunn at 2,7% er et troverdig anslag for lønnsveksten i 2021. Det la de til grunn også i 

2020. Unio vil hevde at i normalår er anslaget troverdig. Verken 2016 eller 2020 var normalår. I 2016 

var det ekstraordinært prisfall på oljerelaterte produkter, og bla Statoil/Equinor ga bla sluttpakker til 

¼ av sine funksjonærer. Fallet i høytlønte ga stort utslag, så lønnsveksten falt sammenlignet med 

anslaget. 

I 2020 var det korona-år, og anslaget ble feil på tross av at anslaget ble gitt så sent som i slutten av 

august.  

Usikkerhet gjorde trolig at anslaget i 2021 på glidningen også ble satt lavt. Utviklingen og utsiktene i 

april-mai i industrien i år var god, og anslagene om lønnsvekst virket underestimert igjen på 

meklingstidspunktet. Unio vil hevde at lønnsveksten i industrien vil overstige 3%, basert på lav 

aktivitet i fjor og at denne er økt og vil øke i industrien året ut. Dette underbygges av SSBs anslag for 

gjennomsnittlig lønnsvekst i år på 3,1%. 

To år på rad med betydelig underestimering ut over normalår er ikke troverdig. 
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Til punkt 5: 

Senere virkningstidspunkt for Unio. 

Det er spesielt provoserende at KS kaller virkninger av forskjøvet virkningstidspunkts konsekvenser 

både i år og neste år for beregningstekniske forhold. Dette er reelle konsekvenser etter streik i 

offentlig sektor: Arbeidsgiver sparer penger på streiken i streikeåret da organisasjonene dekker lønna 

ved streikebidrag, og KS kan jo slik sett ta lett på en streik, siden det året etter spares også ved at 

rammen – gitt rigid frontfagsanvendelse – gir mindre til partenes disposisjon. Dette er realiteter, og 

taler mot KS sin påstand om forskjøvet virkningstidspunkt.  

Hvis man ønsker ingen eller få streiker i offentlig sektor, bør man heller dempe de økonomisk 

positive virkningene for arbeidsgiversiden i offentlig sektor, ved IKKE å endre virkningstidspunktet 

etter en streik. Dekning av streikebidrag i streikeperioden er en tilstrekkelig belastning for 

arbeidstakersidens økonomi, til at dette ikke er et preferert alternativ til enighet. 

Vi vil fremheve at resultatet i den frivillige særskilte nemnd for spesialisthelsetjenesten etter 

sykehus-streiken mellom Spekter og Unio IKKE endret virkningstidspunktet for lønnstillegg etter 

streik. Unio mener dette tilsier at virkningstidspunktet uansett ikke bør endres etter streiken som 

omfattet kommunehelsetjenesten, av hensyn til arbeidsmarkedet for kritisk viktig helsepersonell. En 

forskjellsbehandling av virkningstidspunktet mellom en Rikslønnsnemnd og frivillig nemnd i Unios 

disfavør, vil sette Rikslønnsnemndas sammensetning og rolle i et underlig lys. 

For øvrig:  Hjelpepleierne (dagens helsefagarbeidere) fikk mer av Rikslønnsnemnda i 1992 på tross av 

likelydende hovedtariffavtale i KS, og NSF mfl fikk også mer av Rikslønnsnemnda mot KS på tross av 

likelydende hovedtariffavtale i 1998. Avvik fra likelydende hovedtariffavtaler i KS-området har med 

andre ord skjedd før i KS-området i Rikslønnsnemnda. Det bør skje i denne saken også. 

 

Til pkt 6: 

KS sine kommentarer synliggjør den totalt manglende interesse for relative lønninger for 

utdanningsgruppene i offentlig og privat sektor. Hvordan kan da KS som part og 

interesseorganisasjon ivareta utdanningsgruppene i offentlig sektor, herunder skolens og 

kommunehelsetjenestens plass i samfunnet, og likelønn mellom kvinnedominerte og 

mannsdominerte grupper i arbeidslivet?  

Påstandene oppleves som arrogante, og er egnet til å motarbeide dagens system. Unio sine 

medlemmer ivaretar samfunnsoppdragene i kommunesektoren, samtidig som KS ikke prioriterer 

eller ivaretar de kvinnedominerte utdanningsgruppene. 

 

Til pkt 7: 

Unio har ikke hevdet at partssammensatte utvalgsarbeider ikke er fulgt opp av KS.  

Begge meklingsprotokoller inneholdt formuleringer om at Unios største forbunds utfordringer skulle 

«legges til grunn for» oppgjøret i 2021. Det ga berettigede forventninger om prioritering fra 

forbundenes medlemmer som i uravstemning hadde sagt nei til 2020-oppgjøret. KS har ikke vist spor 

av å følge dette opp, og de relative lønnsutfordringer forsterkes av KS sin påstand i nemnda. 
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Til pkt 8: 

Vi opprettholder vår påstand om at det var enighet om å utsette pott til lokale forhandlinger OG 

spørsmålet om den aktuelle føring til 2021 mellom forhandlingsledelsen i KS og Unio. Dersom KS 

opprettholder synet om at dette ikke er riktig, vil vi hevde at dette er grunnlag for manglende tillit til 

KS sine forhandlere. Vi vil presisere at den eneste grunnen til at føringen ikke ble stadfestet, var at KS 

med styrke hevdet de ikke kunne binde de andre sammenslutningene i 2019-meklingen med Unio for 

2020-oppgjøret. Det var vi enige med KS i at de ikke kunne. 

----- 

Jeg vil nå komme til årets oppgjørs utfordring i denne sak, og bakgrunnen for dette. Det er på ingen 

måte bagateller Unios forbund, som har brukt om lag 400 millioner kroner i streikebidrag mm på å 

markere sin sterke misnøye denne våren:  

Streiken i 2021 skyldes manglende løsning på å beholde og rekruttere-utfordringene til det 

kvalifiserte kjernepersonell i kommunehelsetjenesten og skolen.  

Både sykepleier og annet helsepersonell med 3- og 4-årig universitets- og høyskole OG alle 

lærerstillinger med lærerutdanning er lønnsplassert i HTA kap 4, gruppe 2.  

Skal BÅDE lønnsnivå-utfordringene OG lønnsutviklingsutfordringene for begge disse grupper løses, så 

må disse løses gjennom relative lønnsforbedringer sammenlignet med andre deler av HTA og 

arbeidsmarkedet ellers. 

Oppgjøret i 2019 endte i mekling hovedsakelig fordi lærernes lønnsvekst ble for svak, mens oppgjøret 

for blant annet sykepleierne ble akseptert. Med forventning om rom for lokal pott i 2020, var partene 

enige om pro rata-fordeling av lokal pott til undervisningsstillinger. Før 2020-oppgjøret ble behovet 

dokumentert i fellesskap i partssammensatt utvalg avgitt 18.juni 2020, der både svak lønnsvekst OG 

dokumenteret lavere uttelling enn snittet for undervisningsstillinger i pott-oppgjør ble dokumentert. 

Dette tilsa en pro-rata føring på en eventuell lokal pott. Eneste grunnen KS oppga i 2019-meklingen 

til at de ikke KUNNE akseptere en klar ordlyd i meklingen om føring på lokal pott, var hensynet til at 

de ikke kunne forplikte LO kommune og YS kommune i en mekling med Unio. Den innvendingen 

hadde vi forståelse for. Unio mener vi var enige om dette i meklingen i 2019, med sikte mot et 2020-

oppgjør med lokal pott.  

Resultatet i 2019 forplantet seg inn i pandemiåret med et svært ulikartet overheng innad i gruppe 2. 

Når 2020 ble et pandemioppgjør med svært begrenset økonomisk handlingsrom med små tillegg, 

måtte partene følgelig utsette lokal pott og føring, til det ble disponibel økonomi til dette. Dette var 

påartene enige om. Den målte lønnsveksten i 2020 ble dermed preget av det skjeve overhenget 

innad i gruppe 2 fra 2019, og svært begrensede, sentrale lønnstillegg.  

2020-oppgjøret – med forhistorien fra 2019 og berettigede forventninger – endte med nei i 

uravstemning hos både Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund. Disse forbund er Unios to 

største forbund i KS-området, med henholdsvis ca 95.000 (snaut 68% av Unio i KS) og ca 35.000 (25% 

av Unio i KS) yrkesaktive medlemmer i dette området. Øvrige forbund utgjør samlet ca 10.000 

medlemmer i KS-området (drøyt 7% av Unio i KS).  

Meklingsresultatene for begge forbund tilsa berettigede forventninger om prioritering foran 

oppgjøret i 2021. Oppgjøret i 2021 ga ingen relativ prioritering av noen, og knapp reallønnsvekst, 

ettersom TBU har anslått prisveksten før oppgjøret til 2,8 %. Til sammenligning er det ingen 

dokumentert rekrutteringsutfordring for ufaglærte og fagarbeidere i HTA kap 4, gruppe 1. Tvert imot 
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er det grunn til å tro at ufaglærte og fagarbeidere i kommunesektoren er lønnsledende utenfor 

sentrale strøk. 

Denne historien til dels tilsløres og til dels unngås av KS sin framstilling av oppgjøret i år. 

Våre tall er hentet fra omforente rapporter som TBSK-rapportene og TBU-rapportene. KS sine tall-

framstillinger er en blanding av utvalgte tidsperioder (2016-2020), ensidige kroneframstillinger og 

tilslørende framstillinger av samlet vekst. Framstillingene er ellers tatt ut av et samlet bilde, ved at 

toppledere/lederes lønnsvekst i HTA kap 3.4 og akademiker-/ingeniør-stillinger i kap 5, der 

lønnsvekst og lønnsnivå langt overstiger HTA kap 4, gruppe 1 og 2, er utelatt. 

KS sin framstilling er ellers helt uten lønnsnivå for øye. I vårt tilsvar har vi synliggjort TBUs tall målt 

etter lønnsnivå for høyere utdanning, der KS ligger på bunn i TBUs statistikk.  

Det er ikke tvilsomt at lønnsvekst over tid og lønnsnivå er sider av samme sak. Se snittlønn fra  

tilleggsrapport om lønnsvekst undervisningsansatte i KS 25.mars 2021, s 7-8: 

 2004 2020 

Lærere (U5): 357 823 584 969 

Kap 5 (akedmikere/ingeniører): 359 865 (+2 042) 666 173 (+81 204) 

Kap 3.4 (ledere): 415 986 (+58 163) 741 427 (+156 458) 

 

Dette kan ikke fortsette, hvis Norge skal ha en kommunehelsetjeneste og et utdanningstilbud vi kan 

være bekjent av i framtiden.  

Vi er enige med KS i at tarifforhandlingssystemet i Norge bygger på frontfagsmodellen. Denne 

modellen, er stadfestet sist i NOU 2013:13 Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi 

(Holden III). Utvalget behandler blant annet hovedkursteorien og frontfagsmodellen.  

ARVEN FRA AUKRUST  

Eivind Thomassen, Doktogradsstipendiat i historie ved Institutt for arkeologi, konservering og 

historie, Universitetet i Oslo 2018, har vist at fortellingen om Odd Aukrust og Aukrust-utvalget som 

frontfagsmodellens far er en myte, i hvert fall slik han mener frontfagsmodell-begrepet bør forstås.  

Frontfagsmodellen er i stedet resultat av tunge, langvarige og komplekse prosesser, hensyn og 

interesser som stadig veies opp mot hverandre, helt til resultatene en dag avtegner seg som et 

mønster. Om noe må historien om frontfagsmodellen og hovedkurs-teorien sies å bidra til å styrke 

støttespillernes tyngste argument for fortsatt koordinering basert på frontfagsmodellen:  

I en liten åpen økonomi som den norske vil utenriksøkonomien alltid legge bånd på oss. Erkjennelsen 

av dette har preget lønnsdannelsen lenger tilbake enn siden 1960-tallet, og vil uansett gjøre det i 

lang tid framover.  

I Holden III, som alle representerte tariffparter sluttet seg til - og som er frontfagsmodellens siste 

versjon - heter det blant annet på henholdsvis side 10 andre spalte og side 24 andre spalte:” Antallet 

arbeidskonflikter i Norge er relativt lavt, mens antall tapte arbeidsdager er høyere enn i mange andre 

europeiske land. Både organisasjonene og myndighetene har et ansvar for å holde konfliktnivået 

nede, noe som kan bli mer krevende i perioder med mindre rom for reallønnsvekst. 

Forhandlingssystemet bør innrettes på en måte som gir best muligheter for å oppnå enighet uten 

konflikt.”  



6 
 

”Forhandlingsområdene som kommer etter frontfaget må bygge på et troverdig anslag for hva 

lønnsveksten i industrien vil bli i forhandlingsåret. Resultatet fra frontfagsoppgjøret og et troverdig 

anslag fra NHO, i forståelse med LO, på den samlede årslønnsveksten vil være sentralt her. En slik 

koordinering og implementering av frontfagsmodellen er etter utvalgets mening også godt egnet til å 

bidra til en tilpasning til et lavere kostnadsnivå for å bedre den kostnadsmessige konkurranseevnen 

ved behov for dette.”  

I Holden III side 25 første spalte heter det videre:  

”Anslaget på den samlede lønnsveksten for arbeidere og funksjonærer i industrien presenteres fra 

enkelte hold som et gulv for lønnsveksten, mens andre fremstiller det som et tak, dvs. at 

lønnsveksten i andre sektorer ikke skal overstige det som frontfaget får. Utvalget vil understreke at et 

troverdig anslag på rammen for lønnsveksten i industrien ikke skal betraktes som et gulv eller tak for 

lønnsveksten, men gi en norm for hva andre forhandlingsområder skal forholde seg til.” 

 

Holden III kom i forlengelsen av Holden I (NOU 2000: 21 En strategi for sysselsetting og verdiskaping), 

der det bla gjengis følgende:  

«Etter utvalgets mening er frontfagsmodellen ikke opprettholdbar over tid dersom enkelte grupper 

systematisk får lavere lønnsvekst enn lønnsveksten i de internasjonalt konkurranseutsatte sektorene, 

inkludert lønnsveksten for funksjonærer og ledere. Dersom dette skjer, må en se på andre måter å 

forhindre systematisk etterslep i andre sektorer.»  

Så kom Holden II (NOU 2003: 13 Konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs): 

«For å sikre at alle partene i arbeidslivet slutter opp om en videreføring av frontfagets 

retningsgivende funksjon, er det etter utvalgets vurdering avgjørende at frontfaget angir en troverdig 

ramme for lønnsveksten i de påfølgende oppgjørene. For å sikre oppslutning om koordinering 

gjennom frontfagsmodellen, er det i tillegg viktig at oppgjøret i frontfaget kun etablerer en norm for 

den totale lønnsveksten i de påfølgende avtaleområdene, og ikke innebærer føringer på profilen 

innenfor denne normen i øvrige avtaleområder. Dette ble også understreket av Holden I-utvalget.» 

Og så kom altså Holden III (NOU 2013: 13 Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi):  

«I henhold til frontfagsmodellen skal den samlede lønnsveksten i frontfaget verken være et gulv eller 

et tak, men en norm som skal sikre at lønnsveksten i konkurranseutsatt sektor over tid er 

retningsgivende for andre sektorer. Hensikten med frontfagsmodellen er å sikre en lønnsvekst som 

reflekterer lønnsevnen i konkurranseutsatt næringsliv, og at lønnsutviklingen i andre områder over 

tid følger denne utviklingen, jf. omtale i kapittel 3. I det enkelte år kan ulike forhold føre til visse 

forskjeller i lønnsveksten mellom ulike sektorer, men over tid skal lønnsveksten være noenlunde den 

samme i alle de store sektorene. Det har den i stor grad vært i Norge, jf. figur 8.1. Det er imidlertid 

frontfagets ramme som er normgivende, og ikke frontfagets profil eller eventuelle sosiale reformer. 

Profilen må kunne tilpasses de ulike tariffområdenes ulike utfordringer.» 

Vi trenger ikke Holden IV.  

Som det framkommer av ovenstående er det en klar forutsetning fra alle tre Holden-utvalgene at det 

er en troverdig ramme som norm over tid KS må forholde seg til. Rikslønnsnemnda må også forholde 

seg til frontfagsmodellen, men ikke til en altfor rigid håndtering til ulempe for utdanningsgruppene i 

offentlig sektor. Profilen må kunne tilpasses de ulike tariffområdenes utfordringer, og det er ikke 
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foran årets mellomoppgjør dokumentert større utfordringer i sektoren, enn 

kommunehelsetjenestens og skolens utfordringer. 

Unio vil særlig fremheve viktigheten av at grunnskolen, videregående skole og 

kommunehelsetjenesten, er bemannet med kvalifisert og stabil arbeidskraft.  

- 86 prosent av kommunene sier at det er ganske eller meget utfordrende å rekruttere sykepleiere, jf. 

KS’ Arbeidsgivermonitor 2021 

- I følge NAVs bedriftsundersøkelse 2021, mangler det nesten 7 000 sykepleiere 

- 1 av 5 sykepleiere slutter i yrket innen 10 år etter fullført utdanning i hht. SSB 

Vi mener at det i dag er en felles erkjennelse mellom Unio og KS av denne utfordringen knyttet til å 

beholde og rekruttere sykepleiere og spesielt spesialutdannede sykepleiere til 

kommunehelsetjenesten. Dette ble bekreftet i meklingen i 2020 med følgende: 

«Det å ha tilstrekkelig med sykepleiere og spesialsykepleiere i kommunal sektor er grunnleggende for 

å møte behovet for helse- og omsorgstjenester, og har betydning for pasientsikkerhet, kvalitet og 

tjenestetilbud. Partene er enige om at dette legges til grunn for forhandlingene i 2021.» 

Sett fra Unios side er utfordringen tilsvarende stor for kvalifiserte lærere i undervisningsstillinger i 

grunnskole og videregående skole, der lønnsveksten er dokumentert lavere enn frontfaget i hele 

perioden KS har hatt forhandlingsansvaret for dette personell.  

Noen harde fakta: 

-              50% - halvparten – av alle lærere har enten vurdert å søke seg vekk fra skolen, eller hadde 

søkt andre jobber, jf medlemsundersøkelse av Respons Analyse for UDF 

-              Det er lærermangel i skolen, ikke i Norge. Fra SSB: 40.000 lærere jobber ikke i skolen. 

-              Søknaden til lærerutdanning har gått ned 2 år på rad.  

-              Rundt halvparten av spesialundervisning foretas av assistenter. 

-              15,2% av alle lærerårsverk i grunnskolen, og 21,2% i VGO manglet lærerutdanning i KS 

tariffområde i 2020.  

-              21,4% av årsverkene som «lærerne» (årsverkene) uten lærerutdanning utfører i kommunale 

grunnskoler (i KS-området) , har kun fullført videregående skole. 19,1 % av «lærerne» 

(årsverkene) uten lærerutdanning i fylkeskommunal VGO (i KS-området), har kun fullført 

videregående skole.              

-             SSB peker på at det i norsk skole er en særlig høy andel personer uten lærerutdanning som 

benyttes som timevikarer og tilsettes i kortere vikariater, hele 64 prosent for lærere i 20–39 

prosents stilling og 78,9 prosent for lærere med stillingsprosent under 20% (Offentlige og 

private skoler). 

-             Selv om landets skoler ofte bruker personer uten lærerutdanning når man har behov for 

timevikarer og kortere vikariater, er andelen uten lærerutdanning høy også blant de 

heltidsansatte. Andelen er 14,4 prosent. (Offentlige og private skoler) 

KS er ikke synlig opptatt av dette. Og KS benekter situasjonen i skolen ved blant annet å bestride SSBs 

tall.  
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Både spesialsykepleiernes og lærernes situasjon er bakgrunnen for Unios prioritering av de med 4 års 

høyere utdanning eller mer i HTA kap 4, gruppe 2, i dette oppgjøret.  

Det foreligger ingen slik dokumentert utfordring blant andre stillinger med sin tariffestede grunnlønn 

og lønnsdannelse i HTA kap 4, men KS har på tross av det ingen relativ prioritering i sin påstand av 

noen i kap 4. KS vil heller ikke sikre lønnsveksten lokalt for lærerne, selv om de vet fra felles 

utredninger at sannsynligheten for en relativ svekkelse her er stor. Dette er oppsiktsvekkende, når 

eksempelvis videregående skole utgjør om lag ¾ av lønnsmassen i fylkeskommunene. 

Etter Unios syn må partene i arbeidslivet gjennom håndtering av lønnsdannelsen bidra til å sikre 

rekruttering og stabilitet for de i kritiske samfunnsfunksjoner som omhandles i denne sak. KS svikter 

her, og tar ikke det helt nødvendige nasjonale ansvar for både å heve status, og å gjøre det mer 

attraktivt å velge disse helt vitale yrkene for samfunnet. En lokal pott lik for alle løser ikke dette. 

Det kan ikke være slik at dette ansvaret påhviler ansvarlige valgte myndigheter alene. Hvorfor skal vi 

da forhandle med KS (og Oslo kommune for den saks skyld), og ikke eksempelvis direkte med 

ansvarlige myndigheter nasjonalt? 

At disse arbeidstakergruppene er i samfunnskritiske funksjoner bekreftes av at de omfattes av Justis- 

og beredskapsdepartementets Liste over kritiske samfunnsfunksjoner, helt tilsvarende som for 

eksempel for offentlig anbudsfinansierte bussjåfører, som etter streiken i fjor både fikk mer i fjor enn 

frontfaget, og protokollerte samtidig at de skulle ha mer enn frontfaget i år. Se pkt 1 og 2 i protokoll 

fra mekling etter streik i sak 2020-012 Riksmeklerens møtebok den 1.10.2020. 

Selv om viktigheten av Unios grupper under pandemien ikke har vært framført som et tungtveiende 

hovedargument for et løft fra Unios side, er det hevet over tvil at disse gruppene har hatt vital 

betydning for landet under pandemien. Sett fra pasienters, elevers og pårørendes side av 

velferdstjenestene er faktisk ikke alle like viktige. Noen er kritisk viktigere enn andre, og våre 

kjernetropper har faktisk vært kritisk viktige, hatt tett kontakt med smitte, dårlig eller ingen 

beskyttelse nært barn, unge og gamle, og måtte også i denne sammenheng kunne forventes å bli 

prioritert.  

------ 

Unio vil hevde at håndtering av lønnsdannelsen må omfatte alle typer lønnsoppgjør, slik at det bidras 

til å sikre rekruttering og stabilitet for kritisk viktige arbeidstakergrupper, både i hovedoppgjør og 

mellomoppgjør. I en liten åpen økonomi som den norske, er dette avgjørende for oppslutning om 

den koordineringen av lønnsdannelsen som frontfagsmodellen tilsier.  

Unio er enig i at frontfaget danner en norm for lønnsveksten over noen år. Tilgjengelig materiale 

rapportert av Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene viser imidlertid at 

lønnsveksten for undervisningspersonell som den største enkeltgruppen i KS-området, har vært 

lavere enn for frontfaget i hele perioden 2004-2020 KS har hatt forhandlingsansvaret for 

undervisningspersonell. Dette kan ikke forsvares, og må rettes opp.  

En start bør være i årets mellomoppgjør, ellers må modellen anses for å være til hinder for en 

tilstrekkelig god og framtidsrettet grunn- og videregående utdanning. Hvem vil egentlig det?  

Unio vil sterkt hevde at dette overhodet ikke var en tilsiktet effekt av Holden III, hvor faktisk lærernes 

manglende lønnsvekst var omhandlet, men det er blitt en effekt av KS sin anvendelse av 

frontfagsmodellen i 2019, 2020 og 2021-oppgjørene, når lønnsstatistikkens relative effekter vises i 

statistikken. Dette er ikke holdbart for landet, og umulig for Unio å akseptere. KS har ikke engang 
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villet tilby en pro rata-fordeling lokalt, fordi andre aktører – uten dokumentasjon – ikke kunne godta 

det?  

Vi minner om at KS og Fornyings- og administrasjonsdepartementet allerede i 2008 fikk utarbeidet en 

rapport fra Frischsenteret og PriceWatrehouseCoopers, med bla følgende konklusjoner (Rapport 

1/2008, s 2): 

- Jo høyere utdanning og/eller jo lengre yrkeserfaring arbeidstakeren har og/eller jo høyere 

lønte arbeidstakerne generelt er, desto klarer er privat sektors lønnslederposisjon. 

- Kommunene og staten er lønnsleder blant enkelte lavere lønte arbeidstakere, dette gjelder 

spesielt blant personer med kort arbeidserfaring. 

- Privat sektor løfter lønnstaket i fordelingen av lønn i den norske arbeidsstyrken, mens 

kommunene og staten løfter lønnsgulvet. 

- I intervjuene oppfattes konkurransen fra offentlig sektor i liten grad som problematisk, det er 

andre private aktører som er de hardeste konkurrentene i forhold til å rekruttere og beholde 

arbeidskraft. 

De relative lønnsnivåer for ALLE utdanningsgruppene i kommunesektoren er svekket i tiden etter 

dette, og særlig for de med 4-års høyere utdanning eller mer. Lederlønningene er imidlertid økt 

betraktelig – relativt sett, jf tabell for kap 3.4 på s 3 i vårt prosesskriv av 10.august. 

Unio vil hevde at lønnsnivået for sykepleiere og de andre kvinnedominerte utdanningsgrupper i 

sektoren, nå er for lavt til å sikre et velfungerende arbeidsmarked for disse gruppene. Det er en 

nasjonal mangel, ikke bare en stedvis mangel, på denne arbeidskraften. Dette er altså KS enige i for 

sykepleierne, men det er allikevel helt sett bort fra i dette oppgjøret. 

Det kan oppsummeres med at KS i 2021 har opptrådt på en måte som fremmer konflikt, ved 

- å underslå beholde- og rekruttere-utfordringene til kritiske yrkesgrupper,  

- en helt uholdbar ignorering av forutgående meklinger,  

- spekulerer i en likelydende HTA, og  

- med en altfor rigid tolkning av frontfagsmodellen i 2020 og 2021.  

I omforente framstillinger av frontfagsmodellen siteres Kontaktutvalget mellom Regjeringen og 

arbeidslivets parter fra 2003, der det heter: 

«Samtidig er det viktig at det innenfor disse rammene (lik norm over tid, Unios anmerkning) gis 

rom for endringer i relative lønninger som sikrer et velfungerende arbeidsmarked og en 

rettferdig lønnsutvikling.»  

Unio vil hevde at vår påstand er innenfor en omforent forståelse av frontfagsmodellen.  

Unio viser til at rekrutteringsproblemer og kapasitetsutfordringer i kommunehelsetjenestene og 

skolen, ikke lar seg løse uten at de berørte arbeidstakergruppers lønn blir høyere enn de er i dag 

relativt til andre grupper i og utenfor KS-området. For sykepleierne anerkjenner KS disse 

problemene, men ikke for andre. Årets oppgjør er fritt for relativ prioritering av noen, og KS har en 

selverklært tilnærming om at årets mellomoppgjør var et oppgjør som skulle være likt for hele 

kommune-laget. Det er i tillegg ulik oppfatning av hvilke virkemidler som er hensiktsmessige for å 

løse utfordringene i denne sammenheng.  

Rikslønnsnemnda kan – dersom de faller ned på KS sin påstand - forsterke omfanget av problemene, 

og ytterligere sementere et system som allerede har svekket tillit gjennom måten det anvendes på. I 

tillegg vil en slik kjennelse og slutning kunne pådra seg en rettslig prøving for Arbeidsretten av KS sin 
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påstand. En påstand de selv ikke har fulgt opp overfor en lærerorganisasjon – Norsk Lektorlag – i 

mekling for å avblåse en potensielt langvarig streik med deres lektor-medlemmer i og utenfor skolen. 

Etter Unios oppfatning er det handlingsrom for at Rikslønnsnemnda kan beslutte endringer i relative 

lønninger i Norge, så lenge frontfagsmodellen er i funksjon slik den er beskrevet over. Likelydende 

hovedtariffavtaler er fraveket før i KS-området blant annet for hjelpeleiere (dagens 

helsefagarbeidere) i 1992, og for sykepleiere, radiografer mfl i 1998. 

Dersom Rikslønnsnemnda gir Unio fullt medhold i virkningstidspunkt, lønnsøkninger og føring på 

lokal pott i HTA kap 4, kan vi ikke se at dette kan være grunnlag for det arbeidsgiversiden gjerne 

peker på som risiko for lønnsspiraler i arbeidslivet. Den siterte rapporten fra bla Frisch-senteret 

underbygger dette. 

Menes det med lønnsspiraler at for eksempel LO eller Fellesforbundet og NHO eller Norsk Industri, 

ikke vil akseptere nødvendige relative lønnsforskyvninger som sikrer et velfungerende arbeidsmarked 

og en rettferdig lønnsutvikling for Unios grupper i norsk kommunehelsetjeneste og norsk skole?  

Vil industrien ved dette tape i lønnsveksten målt mot konkurrentene i det grønne skifte?  

Er dette å forstå som en trussel mot en relativ likelønnsheving av lønnsnivået for de brede 

kvinnedominerte utdanningsgruppene i velferds-Norge?  

Eller hva menes egentlig med trusselen om lønnsspiral?  

Hvem truer hvem? 

Det er slik vi ser det ingen nødvendighet at hele det organiserte arbeidslivet i Norge må være 

omforente om en endring i relative lønninger. Praksis i finansnæringen og de senere år for 

varehandelen med vesentlig høyere lønnsvekst enn industrien, uten noen åpen kritikk fra 

konkurranseutsatt industrihold, underbygger dette. Det samme gjelder bussjåførenes løsning etter 

streik under pandemien i fjor. Dette i en overenskomst som omfatter både NHO og Spekter, samt 

både LO/Fellesforbundet og Fagforbundet- og YS-forbundet Yrkestrafikkforbundet (YTF). Dette gjaldt 

altså i en næring som i hovedsak finansieres av det offentlige, midt i pandemien for et personell som 

er særskilt avgrenset fra mulig smittekontakt i sitt arbeid, og uten at dette særskilt ble finansiert på 

forhånd. Og dette fra aktører som blant annet estimerer frontfagsrammen.  

Hvorfor skal da Rikslønnsnemnda ikke kunne fastsette en kjennelse i tråd med Unio sin påstand, og 

slik bidra til en bedre primærhelsetjeneste og skole enn KS sin påstand vil bidra til? 

Estimeringen av frontfagsrammen var ikke troverdig i fjor, og det er liten grunn til å tro at den er 

vesentlig mer troverdig i år. Svaret får vi i januar/februar neste år, men anslagene fra SSB går i den 

retning. Det siste anslaget om gjennomsnittlig lønnsvekst fra SSB, samsvarer med en lønnsvekst for 

kap 4 i KS i tråd med Unios påstand på 3,1%. 

Unio vil ikke ha en frontfagsmodell som i sin anvendelse ikke fungerer etter hensikten, der kritiske 

utdanningsgrupper for samfunnet holdes for narr, og der KS framstår som en nyttig lakei for andre i 

det norske arbeidsmarkedet.  

Unio erkjenner selvsagt at i en liten åpen økonomi som den norske vil utenriksøkonomien alltid legge 

bånd på oss. Men denne erkjennelsen har lagt lista for lønnsdannelsen i hele etterkrigstiden, og er 

ikke bare en konsekvens av hovedkursteorien og senere utvikling av frontfagsmodellen, spesielt fra 

slutten av 1990-tallet med Arntsen-utvalget. Norge sitter nå med «pæeng på bok» i utlandet for over 

12.000 mrd kroner.  
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Det kan etter dette vanskelig hevdes at Unio i nyere tid ikke har tatt hensyn til utenriksøkonomien og 

konkurranseevnen i norsk lønnsdannelse. Vår påstand i denne sak truer definitivt ikke 

konkurranseevnen i norsk økonomi. Tvert imot mener vi at en god kommunehelsetjeneste og god 

grunnskole og videregående skole, er en AVGJØRENDE FORUTSETNING for en god konkurranseevne i 

norsk økonomi i tiden som kommer. I alle deler av landet. 

Unio vil hevde at frontfagsmodellen slik den er anvendt både i 2019, 2020 og i år - og over lang tid, 

særlig for kommunehelsetjenesten, grunn- og videregående skole, hindrer et velfungerende 

arbeidsmarked og en rettferdig lønnsutvikling for de kritiske og kvinnedominerte 

arbeidstakergruppene i sektoren, som eksempelvis spesialsykepleiere og lærere med 

lærerutdanning. KS sine manglende øyne for hva lønnsutviklingen over tid betyr for de relative 

lønnsnivåene i kritiske yrker, gir lite håp for framtiden uten en klar kurs-endring. Vi kan heller ikke se 

at dette er en villet politikk fra ansvarlige myndigheter, og Unio kan og vil ikke akseptere dette.  

Tålmodigheten har tatt slutt. Tillitsvalgte og medlemmer uttrykker stor frustrasjon, og tilliten til dette 

systemet er på et lavmål. Det er  Utviklingen må snus, dersom løsning på å beholde og rekruttere-

utfordringene til det kvalifiserte kjernepersonell i kommunehelsetjenesten og skolen skal håndteres. 

Utviklingen må snus med eller uten KS «på laget». Når KS ikke klarer det, har Stortinget ved lov lagt 

oppgaven til Rikslønnsnemnda.  

Vi kan på grunnlag av det jeg har nevnt, ikke se at Rikslønnsnemnda er forhindret fra å legge vår 

påstand til grunn for en slutning fullt ut. Alvoret og omfanget i situasjonen i primærhelsetjenesten og 

skolen gjør dette nødvendig.  

Det kan ikke være slik at Rikslønnsnemndas kjennelser blir forutsigbare uavhengig av hva 

interessetvisten dreier seg om for norsk arbeids- og samfunnsliv. Vi kan ikke ha en Rikslønnsnemnd 

på autopilot til fordel for arbeidsgiver, på tvers av alternative tvisteløsninger og kritiske 

samfunnshensyn. Stortinget har nedsatt Rikslønnsnemnda, men Stortinget har også regulert 

primærhelsetjenesten og norsk grunnskole og videregående opplæring. Stortinget har ikke bestemt 

at det ene skal undergrave eller svekke det andre. Rikslønnsnemnda har tidligere vist at de kan 

imøtekomme arbeidstakersiden i KS-området. Det er tid for det igjen. 

På denne bakgrunn nedlegger Unio påstand slik det framgår av vårt prosesskriv datert 10.8.2021; 

 

PÅSTAND: 

Meklerens forslag i sak 2021-014, gjøres gjeldende med følgende endringer med virkning fra 1. mai 

2021; 

 

I. ØKONOMI 2021 

A. HTA kap 4 – Sentrale tillegg pr 1.5.2021 (endringen gjelder kun gruppe 2) 

 

 

Sentrale lønnstillegg - pr. 1. mai 2021 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år

Lærer og stillinger med krav om 3-årig U/H-utd. 12 100       12 500       12 900      13 300       13 700       15 300        22 600       

Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H-utd. 12 300       12 700       13 100      13 500       13 900       22 600        25 000       

Gr. 2. Adjunkt m/till. og stillinger med krav om 5-årig U/H-utd. 12 400       12 800       13 300      13 700       14 100       23 400        25 800       

Lektor og stillinger med krav om mastergrad 14 300       14 700       15 100      15 500       15 900       25 000        28 200       

Lektor med tilleggsutdanning 15 000       15 400       15 800      16 200       16 600       27 400        30 600       
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B. HTA kap 4 – Generelt tillegg til arbeidsledere, fagledere og ledere pr 1.5.2021 

Det gis et generelt tillegg på 3,2% av egen grunnlønn pr 30.4.2021. 

 

C. HTA kap 4, pkt 4.2.1 Lokale forhandlinger 

Nytt avsnitt tas inn etter første setning; 

Undervisningsstillingene i den enkelte kommune/fylkeskommune skal sikres minst en pro rata fordeling av 

lønnsmassen. Med undervisningsstillingene menes stillingskodene 7961 lærer, 7962 adjunkt, 7963 adjunkt med 

tilleggsutdanning, 7965 lektor og 7966 lektor med tilleggsutdanning (i det videre kalt U5). Partene er enige om 

at KS beregner og sender ut størrelse på pott og lønnsmasse for U5, på samme måte som for kap 4.2.1 for 

øvrig. Ved uenighet om fordelingen av pro rata-potten til U5, skal alle midlene fordeles til ansatte i disse 

stillingene med et likt prosentvist tillegg av den enkeltes lønn pr 30.4.2021 med virkning fra 1.10.2021. Med 

lønn menes grunnlønn og eventuelle funksjonstillegg. 

 

D. HTA kap 4 – Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – tabell pr 1.5.2021 

Tabellen i HTA pkt 4.1 justeres i tråd med tilleggene i A. 

 

II. TIL PROTOKOLL 

  Nytt pkt C :   

TBSK skal utarbeide en tilleggsrapport tilsvarende som i 2020 i tilknytning til TBSKs ordinære rapport 

foran hvert oppgjør, jf Riksmeklerens møtebok i sak 2020-057, pkt. 2. 

 

 


