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Innledning  

Vi går igjen inn i et tariffoppgjør hvor det er stor usikkerhet knyttet til de økonomiske 

utsiktene, og vi skal samtidig tilpasse oss normal drift og tjenesteyting som følge av at 

pandemien sannsynligvis og forhåpentligvis er på hell. Norge står samtidig overfor en 

historisk tilstrømming av flyktninger som følge av Russlands invasjon i Ukraina, og det er 

kommunesektorens oppgave å ivareta disse menneskenes behov i et usikkert tidsperspektiv. I 

tillegg vet vi at offentlig sektor fremdeles står overfor kontinuerlige omstillinger som følge av 

økt digitalisering, regjeringens tillitsreform, fokus på effektiv og målrettet tjenesteyting og et 

stadig krav til grønn omstilling og bærekraftig drift.   

 

For å møte fremtidige behov og utfordringer, må offentlig sektor kunne konkurrere om 

arbeidskraften. Med en utvikling hvor vi ser en økning i sysselsettingen samtidig som en 

markert nedgang i arbeidsledigheten siste år, er det viktig at også offentlig sektor kan tiltrekke 

seg arbeidskraft med riktig kompetanse.  Lønns- og forhandlingssystemet må kunne bidra til å 

løse virksomhetenes kompetansebehov. Lønnsforhandlingene er derfor et viktig verktøy for å 

kunne rekruttere og beholde høy og riktig kompetanse, noe som igjen kan sikre innbyggerne 

kvalitativt gode tjenestetilbud. Ved å tiltrekke seg ønsket arbeidskraft, kan blant annet bruken 

av innleid arbeidskraft reduseres. For å kunne tiltrekke seg riktig og kritisk kompetanse, er det 

viktig at virksomhetene har tilstrekkelig handlingsrom til å ta selvstendige vurderinger.    

 

Hovedtariffavtalen må ta høyde for Samfunnsbedriftenes behov samt gjenspeile effektive og 

fremtidsrettede virksomheter. Samfunnsbedriftenes virksomheter er ulike både med hensyn til 

størrelse, geografisk beliggenhet, kompetansebehov og konkurranseflate mot øvrig 

arbeidsmarked. Det er viktig å beholde og rekruttere ansatte med riktig kompetanse for å yte 

gode leveranser og ivareta samfunnsoppdraget. Partene lokalt er de som best kjenner sin egen 

virkelighet. For å tiltrekke seg og videreutvikle medarbeidere, må hovedtariffavtalen legge til 

rette for at lønn må kunne benyttes som et aktivt personalpolitisk virkemiddel.  

 

Akademikerne er opptatt av at de sentrale tariffavtalene skal gi gode rammer og retning for 

partssamarbeidet og medbestemmelsen lokalt. Derfor er det viktig for oss at tariffrevisjonen 

av Bedriftsavtalen fører til utvikling og forbedring av avtalen. Tekst, ordlyd og innhold må til 

enhver tid være relevant for dagens arbeidsliv. Det er også viktig for Akademikerne å fremme 

et organisert arbeidsliv og livslang læring. Tariffavtalens bestemmelser må derfor styrke de 

tillitsvalgtes rett til informasjon om hva arbeidsgiver vil gi de uorganiserte i lønnsjustering, 

men også samarbeidet og dialogen om kompetanse, kompetanseutvikling og seniorpolitikk. 

 

Akademikerne mener at strategier for kompetanseutvikling på arbeidsplassen også skal 

omfatte ansatte med høyere akademisk utdanning. Kompetanseutvikling av medarbeidere må 

ansees som en investering i virksomhetens egenkapital. Planer for etter- og videreutdanning 

må være fremtidsrettet slik at man står bedre rustet til å møte utfordringene som kommer i en 

tid preget av rask utvikling på flere fagområder. Kompetanseutvikling må også bidra til at 

flere seniorer ser det som attraktivt og givende å stå lenge i arbeidslivet. Det må legges til 

rette for god og systematisk dialog mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver om medarbeideres og 

virksomhetenes behov for strategisk kompetanseutvikling til beste for begge parter. 
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Økonomiske rammer for oppgjørene   

Pandemien og påfølgende nedstenging av samfunnet medførte store økonomiske 

konsekvenser og høy usikkerhet knyttet til utviklingen i økonomien. Aktiviteten i norsk 

økonomi har imidlertid tatt seg opp, Ved inngangen til oppgjøret for 2021 ble det anslått en 

prisvekst på 2,8 prosent for 2021, mens den faktiske prisveksten ble målt til 3,5 %. En slik 

økning skyldes i hovedsak økte energipriser, men også at økonomien tok seg raskere opp enn 

antatt på tross av pandemien.   

 

Ved inngangen av lønnsoppgjørene i 2022 har TBU anslått prisveksten til 3,3 %. 

Usikkerheten for 2022 er ekstraordinær og spesielt knyttet til krigen i Ukraina, sanksjonene 

mot Russland og effektene dette har på energipriser, kronekursen og de flaskehalsene i 

produksjonen av varer og tjenester som nå preger internasjonal økonomi.  

 

Forhandlingene i frontfaget er avsluttet og resultatet anslås til 3,7 %. Som en del av 

frontfagsmodellen vil resultatet i frontfagsforhandlingene ha en viss innvirkning på 

etterfølgende tariffoppgjør. Det er imidlertid viktig å presisere at den anslåtte rammen for 

frontfaget hverken danner tak eller gulv for lønnsveksten i de påfølgende tariffoppgjørene. 

Frontfaget er en norm over tid, og er ikke en fasit for øvrige tariffoppgjør og sektorer. 

Modellen er fleksibel slik at det enkelte år er rom for ulik lønnsvekst i ulike sektorer.   

 

Tallene beregnet av Teknisk beregnings- og statistikkutvalg for kommunesektoren (TBSK) 

viser et overheng inn i 2022 på 0,9 % for tariffområdet samlet. Samlet glidning for 

avtaleområdet anslås til 1,1 % i 2021. Spredningen på glidningen mellom 

forhandlingsgruppene er stor. Størst glidning har gruppe 2 med 2,2 %, mot 0,3 % i gruppe 1. 

Overhenget for gruppe 1 er 0,9 % og i gruppe 2 er det 0,7 %.  

 

Til tross for usikkerheten, ser vi at norsk økonomi går godt. Dette tilsier at det både er rom for 

og behov for et godt lokalt lønnsoppgjør for våre medlemmer i tariffområdet, for å sikre og 

forbedre konkurransekraften overfor privat sektor. Arbeidsmarkedet er godt for våre 

medlemmer, og dette må gjenspeiles i lønnsnivået og de lokale forhandlingene. Etter å ha 

opplevd reallønnsnedgang og svekket konkurransekraft de siste årene, forventer nå 

Akademikerne en reallønnsvekst også for våre medlemmer i Samfunnbedriftene.  

 

Akademikerne krever 

 

Lønns- og forhandlingssystemet  

• Det gjennomføres frie lokale kollektive lønnsforhandlinger i kapittel 3.2 

• Endringer i fellesbestemmelsene slik det framgår av vedlegg. 

 

Akademikerne tar forbehold om nye og/eller endrede krav. 
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Vedlegg 

(Sletting av tekst merkes med gjennomstrekning. Ny tekst merkes med kursiv) 

 

Kapittel 1 Fellesbestemmelsene 

 

§4 Arbeidstid 

 

4.6 Vaktordninger 

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. For 

beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet gjelder arbeidsmiljølovens § 10-4 (3). 

 

Bedrifter som, uten å ha inngått lokal avtale om det, har en annen omregningsfaktor enn 

lovens hovedregel, må drøfte endring av denne med tillitsvalgte i bedriften. Det vises til 

Hovedavtalens del C § 3.1.1. Dersom en av partene velger å fremme saken for 

Arbeidstilsynet, og dette gjøres innen tre uker etter drøftingsmøtet, skal eventuell endring 

utstå til Arbeidstilsynet har truffet vedtak i saken. 

 

For beredskapsvakt med krav om kort responstid, eller mange/hyppige oppkallinger, regnes 

1/5 med i den alminnelige arbeidstid. Arbeidsgiver og de ansattes tillitsvalgte kan avtale 

andre ordninger i samsvar med HAs bestemmelser. 

 

Behovet for og omfang av vaktordninger skal drøftes med de tillitsvalgte før vaktordning 

iverksettes og vaktplan utarbeides. 

 

Vaktordningen skal innarbeides i en plan, jf. arbeidsmiljøloven § § 10-3, 10-4 og 10-5. 

 

Underordnet og overordnet vakt 

Tillegg for kvelds- og nattjeneste, jf. pkt. 5.4, samt lørdags-, søndags- og 

helgedagsgodtgjøring, jf. pkt. 5.2 og 5.3, betales for det beregnede antall timer og endres ikke 

om det inntreffer utrykninger som medfører aktivt arbeid. 

 

Ved utrykning på vakt betales overtidsgodtgjøring for faktisk medgått tid, jf. pkt. 6.5 og 6.6. 

Utgifter til reise ved utrykning på hjemmevakt godtgjøres etter denne avtalens kap. 1, § 15. 

 

Overordnet vakt 

Deltakere i overordnet vakt utbetales ikke kvelds- og nattillegg, for øvrig som for underordnet 

vakt. 

 

4.8 Tjenestereiser 

Arbeidstakere som pålegges å reise utenom ordinær arbeidstid, inngår avtale med arbeidsgiver 

om godtgjøring eller avspasering av denne reisetiden. 

 

Alle tjenestereiser er en del av arbeidstiden og skal fullt ut beregnes som arbeidstid. 
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§ 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). 

 

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 avtale en fast godtgjøring, eller avspasering/ekstra 

fridager for arbeid utover ordinær arbeidstid. 

 

 

§ 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 ferieloven § 10 nr. 3, andre ledd. 

 

 

§ 12 Ansiennitet og andre lønnsbestemmelser 

 

12.5 Avlønning av alderspensjonister 

Timelønnen må økes. 

 

 

§14 Permisjon 

 

14.2 Utdanningspermisjon 

Rett til utdanningspermisjon reguleres av arbeidsmiljøloven § 12-11 og Hovedavtalen 

Del C, § 6. 

 

Ansatte som gis utdanningspermisjon etter denne bestemmelsen skal ha full 

pensjonsopptjening i inntil tre år av samlet permisjonstid. 

 

 

Kapittel 2 Pensjonsforhold 

Ny tjenestepensjon (SGS2020) blir tilbakeført til Hovedtariffavtalens kapittel 2. 

 

 

Kapittel 3 Lønns- og forhandlingsbestemmelser 

 

3.5 Lønnspolitikk og -system 

Nytt ledd 6: 

Ved forhandlinger etter kapittel 3.2 skal aktuelle organisasjoner meddeles den samlede 

lønnsendringen som aktes foretatt for uorganiserte før forhandlingene er sluttført. Det 
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kan ved disse forhandlingene ikke fastsettes lønnsendringer for uorganiserte utover det 

som er meddelt organisasjonene. 

 

Nåværende ledd 8 endres og bygges ut: 

Arbeidsgiver har ansvar for å kartlegge arbeidstakernes kompetanse og analysere 

bedriftens kompetansebehov. På denne bakgrunn og etter drøftinger med de 

tillitsvalgte, skal det utarbeides en plan for gjennomføring av kompetansehevende 

tiltak. Arbeidstakere i foreldrepermisjoner og andre lønnede permisjoner omfattes av 

lokale forhandlinger 

 

Kompetanseutvikling må bygge på samfunnets og bedriftens nåværende og fremtidige 

behov, og den enkelte ansattes behov for etter- og videreutdanning i forhold til stilling, 

arbeidssituasjon, jobbutførelse og kvalitetsforbedring i tjenesten. Bedriften og den 

enkelte arbeidstaker har hver for seg og i fellesskap ansvar for å ivareta dette, jf. 

Hovedavtalen del C § 6. Det skal gjennomføres årlige drøftingsmøter mellom partene i 

bedriften om fremtidig kompetansebehov for ulike stillingsgrupper. På denne bakgrunn 

skal det utarbeides en plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak. 

 

For å sikre og utvikle bedriften er det viktig å vurdere den enkelte ansattes formal- og 

realkompetanse, stimulere til faglig refleksjon og tilrettelegge for kompetansedeling og 

annen etter- og videreutdanning. Arbeidsgiver har ansvar for å kartlegge 

arbeidstakernes kompetanse, og den enkelte ansattes kompetanseutvikling skal være en 

del av medarbeidersamtalen. 

 

Nåværende ledd 10 bygges ut: 

Arbeidsgiver skal drøfte og utvikle drøfter med de tillitsvalgte alternative 

seniorpolitiske virkemidler sammen med de tillitsvalgte for å motivere arbeidstakere til 

å stå lenger i arbeid. Herunder tilpasset arbeidstid, redusert omfang av nattarbeid, 

tilrettelegging av arbeidsoppgaver, tjenestefri med lønn, kronetillegg, kontantutbetaling 

e.l. Avtale om slike tiltak inngås med den enkelte arbeidstaker. 

 

3.6 Lønnssamtale 

Arbeidsgiver skal årlig tilby den enkelte arbeidstaker lønnssamtale. Dersom en 

arbeidstaker ber om en lønnssamtale, skal denne gjennomføres mellom arbeidsgiver og 

arbeidstakeren. Møtetidspunkt for lønnssamtalen avtales innen 14 dager. Arbeidstaker 

har rett til å la seg bistå av sin tillitsvalgte. I samtalen skal arbeidsgiver og arbeidstaker 

i fellesskap diskutere hvilke tiltak som kan iverksettes for at arbeidstaker skal oppnå 

bedre lønnsutvikling. Det skal føres referat fra samtalen dersom arbeidstaker ber om 

det. 

 

 

 

Nytt punkt i HTA 

Det skal legges til rette for at ansatte som ønsker det kan benytte 

hjemmekontor/fjernkontor. Ansatte skal være dekket av forsikring ved 

fjernarbeid/hjemmekontor på lik linje som ved arbeid på virksomhetens kontorsted. 


