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Tariffoppgjøret 2019 og annet 
nytt fra arbeidsliv

Nettverkssamlinger våren 2019

VI GJØR 
NORGE BEDRE

Agenda
▪ Mellomoppgjøret 2019
▪ Oppfølging hovedtariffoppgjøret 2018 og avtale 

om ny OFTP 
▪ Litt om GDPR og tillitsvalgtes tilgang til 

opplysninger
▪ Deltas satsninger kompetanse og frikjøp
▪ Litt annet nytt
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2019 er et mellomoppgjør

• Forhandles vanligvis kun om 
lønnstillegg
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Om frontfagsforhandlingene, utspillet fra 
LO/Fellesforbundet, og lønnsdannelse

▪ TBU viser lønnsvekst i industrien 
under avtalt ramme siste tre år

▪ Fellesforbundet ønsker 
etterslepet etterbetalt

▪ Vil gi høyere frontfag
▪ Oppfordrer offentlig sektor til 

lavere ramme
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Sentrale momenter:

 Ingen lønnsfest
 Selektiv lønnsstatistikk

2008-2013 og 2013-2018
 Strukturelle endringer 

- oljearbeiderne
 Likelønnsaspekt

VI GJØR 
NORGE BEDRE

Hva viser tallene for 2018? 
Rammen var 2.8 %: Lønnsveksten ble:
▪ Frontfaget: 2 ¾  %
▪ KS: 2.9%
▪ Spekter Øvrige: 2.94%
▪ Spekter Helse : 3.4% 
▪ Spekter Helse LO/YS: 2.96%
▪ Stat: 2 ¾%
Prisvekst: 2.7%
= Liten reallønnsvekst
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Hva er utgangspunkt for Deltas krav i 
mellomoppgjøret?

- YS inntektspolitiske dokument
- Tariffpolitiske retningslinjer
- Innspill spørreundersøkelse høsten 2017
- Tall fra Teknisk beregningsutvalg
- Utviklingen siden sist…!
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– Vil ikke over tretallet

– Det er uaktuelt å se tretallet. Med en 
anslått prisvekst under to prosent, vil 
reallønnsveksten likevel bli meget god 
med et oppgjør under tre prosent, har 
leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri 
uttalt til VG.

Fellesforbundet-leder Jørn Eggum kontret 
med å vise til Norsk Industris egne anslag 
om at industrien kan få en 
produksjonsvekst på 6–8 prosent i år.
– Vi bør se firetallet, sa han til samme 
avis.
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Hva blir ramma i frontfaget - og hvor høy 
blir prisveksten (inflasjonen)?

2018 2019

Nasjonalregnskap SSB Norges Bank Finansdep.

Lønnsvekst 2,8 % 3,3 % 3,2 % 3,3 %

Prisvekst (KPI) 
anslag fra TBU

2,7 % 2,4 % 2,4 % 2,4 %

Reallønnsvekst 0,1 % 0,9 % 0,8 % 0,9 %

Noen har prøvd å spå:

Tallene er hentet fra SSB per 7. mars 19, NB Pengepolitisk rapport 4/2018 (13. desember 2018), 
Finansdepartementet Nasjonalbudsjettet 2019 (28. september 2018) og fra TBU uke 11 2019
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Tallenes tale
Overheng og glidning
 KS: Totalt 1.1 % (0.6 %/0.2% + 0.3%)
 Spekter Helse (-område 11): Totalt 2.4 % (2.2%/0.2% )
 Spekter Øvrige: Totalt 1 % (0.8%/0.2%)
 Staten: Totalt 1.5 % (0.9%/0.6%)

Disponibelt, gitt en lønnsvekst på 3.2 %:
KS: ca. 2.1 %
Spekter Helse: ca. 0.8 %, * ca. 0.05=% er brukt 
Spekter Øvrige: ca. 2.1 %
Stat: ca. 1.7 %

*TBU tall

Lønnsoverheng 

+ Glidning

+ årets lønnstillegg

= Årslønnsvekst
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Noen utfordringer (muligheter?)
▪ Minstelønn-/garantilønnsnivå Spekter/KS
▪ Forholdet mellom lønnsgruppene
▪ Lønn for etter- og videreutdanning 
▪ Lønnsharmonisering i forbindelse med 

kommunereformen
▪ Pensjonsgrense Spekter Helse
▪ Pensjon i PBL – vil dette bli løst denne gang? 
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Lokale forhandlinger i 2019?

▪ Delta tariffpolitiske retningslinjer:
Som hovedregel X 1 per tariffperiode
KS/KA: 2017
Spekter Helse: 2016
Staten: 2018

▪ Forutsetter pott av en viss størrelse
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Lokale forhandlinger?
Start forberedelsene allerede nå:

• Retningslinjer for lokale forhandlinger

• Forhandlingsutvalg

• Medlemslister

• Lønnspolitiske diskusjoner og prioriteringer
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Brudd i lokale forhandlinger
Tariffavtalene har ulike bestemmelser om hvordan et brudd i lokale forhandlinger skal 
håndteres

En ting er felles

Det er nytteløst og be om 
gjenopptagelse av forhandlingene 
hvis forhandlingsprotokollen 
allerede er underskrevet.

Bruddgrunnlaget må være i tråd 
med Deltas tidligere fremlagte krav 
og prioriteringer
Og må fremgå i protokollen

Før brudd meddeles arbeidsgiver
kontaktes Deltas regionskontor
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Når skjer det?
11. mars: NHO Oppstart forhandlinger, brudd, meklingsfrist 31.mars
2. april: Innledende A-forhandlinger Spekter
11.april: Kravoverlevering KS, Forhandlingsfrist 30.april
23. april: Kravoverlevering Staten, Forhandlingsfrist 30.april
25. april: Oslo kommune, Forhandlingsfrist 30.april
10. mai: A2 Spekter Helse 
14.-15.mai: KS Bedrift Bedriftsavtalen
20. -21. mai: KS Bedrift Energiavtalen
18.-19. juni KA
19. juni: PBL
20.-21. juni: Virke/HUK
August: FUS
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Og så litt oppfølging fra tidligere 
oppgjør og andre saker fra 
arbeidsliv



10.05.2019

9

VI GJØR 
NORGE BEDRE

Lør- og søndagstillegg fra 1.1.2019 - KS 

for timene pr. arbeidet time
0-289* minst kr.   53,-

290 til 349* minst kr. 100,-
350* + minst kr. 150,-

• Med vaktlengder på 8 timer må man jobbe 2 
ekstra helger i året før det gir økt kompensasjon

• Husk at dette er minimumsbestemmelser – er 
det avtalt bedre satser lokalt er det dette som 
gjelder

• Skal stimulere til å jobbe mer helgearbeid - Delta 
forutsetter frivillighet

For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag 
betales et tillegg på: 

*Antall timer pr kalenderår

• Ansatte med regulert arbeidstid i sentral 
særavtale omfattes ikke av modellen. 

• Får et flatt beløp på minst kr. 50,-
Eks. SFS 2404 (brann- og 
redningstjenesten)
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Lør- og søndagstillegg - Spekter 

Trappetrinns-modellen fra 1.1.2017

For arbeid til og med 16 timer per helg

0-17 Minst kr. 40,-

18-21 Minst kr. 70,-

22-26 Minst kr. 85,-

For arbeid som samlet overstiger 
16 timer eller mer per helg

0-17 Minst kr. 50,-

18-21 Minst kr. 75,-

22-26 Minst kr. 90,-

• Arbeid minst hver 3. helg
• Arbeid etter en rullerende plan med dag/kveld/natt
• Gjelder tre-delt turnus, to-delt m.fl. Må dekke hele døgnet
• Tilstrebe jevn fordeling av vakttyper
• Minst ¼ av arbeidstiden må være på dag/kveld

Vilkår for å bli omfattet av «trappetrinnsmodellen»
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Ny offentlig tjenestepensjon fra 2020 OFTP 
– en kort oppsummering

https://www.skyfish.com/sh/67974659fa02ea134ef93
3d49b176f301e0ca211/1ac60392/1471962
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Litt om GDPR og tillitsvalgtes tilgang til 
opplysninger

Personopplysningsloven og den nye 
personvernforordningen for EU (GDPR) trådte i kraft 
sommeren 2018
Regulerer adgangen til å samle inn, bruke og utlevere 

personopplysninger
Store bøter ved feil, ikke lett for arbeidsgiver
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GDPR og tillitsvalgtes utfordringer
Utfordringer med å få lønnsopplysninger, 

turnusinformasjon, tilgang til opplysninger om søkerne i 
tilsettingsråd, tilgang til datasystemer 

IMIDLERTID: Tariffavtalene gir samme rett til opplysninger 
som før!

Målet med GDPR var ikke å knuse fagforeningene! Vi skal 
fortsatt utføre oppgavene våre. Vi har taushetserklæring.
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GDPR og råd til tillitsvalgte
Delta anbefaler at man gjør disse vurderingene:
Hva er formålet med tilgangen til opplysningene? 
 Kan formålet følge av tariff- eller lovbestemmelser? 
Hvilke opplysninger trengs for å oppnå formålet?
Hvem trenger opplysningene?
 Kan tilgangen begrenses, for eksempel ved anonymisering eller ved 

begrenset brukertilgang?
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Vedtak representantskapet 2018
«I møte med et arbeidsliv i stadig endring er den overordnede politiske 
satsingen i 2019 å arbeide for å styrke medlemmenes muligheter til å forbli 
attraktiv arbeidskraft.»
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Strategisk kompetanseutvikling  - bruk av tariffavtalens 
bestemmelser

34%

50%

16%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Er det gjennomført kartlegging av nåværende og 
fremtidig kompetansebehov?

Ja Nei Vet ikke

29%

71%

0%

10%
20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Har du som tillitsvalgt vært involvert i arbeidet med 
kartlegging av kompetansebehov?

Ja Nei

37%

31% 31%

28%

30%

32%

34%

36%

38%

Gjennomføres det kompetansehevende tiltak med 
bakgrunn i kartlagt behov?

Ja Nei Vet ikke

58%

22%
19%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Dekkes arbeidsgiver kostnader til kompetanseutvikling i 
samsvar med virksomhetens behov?

Ja Nei Vet ikke



10.05.2019

13

VI GJØR 
NORGE BEDRE

Delmål:
Delta skal sikre sine tillitsvalgte best 
mulige forutsetninger til å utføre sitt 
verv

• Store omorganiseringer/ 
omstillinger skal utløse mer 
avsatt tid til tillitsvalgtarbeid

• Det bør tilstrebes enighet 
om behovet for antall 
tillitsvalgte og 
frikjøpsressurser.
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Tillitsvalgtordning - frikjøp

Drøftingene med arbeidsgiver baseres på hovedavtalens bestemmelser 

• En oversikt over antall yrkesaktive medlemmer

• Sammensetning av medlemsmassen (kompleksitet, 
antall yrkesgrupper) 

• Arbeidstidsordninger  

• Tariffavtalenes omfang, geografisk spredning

• Lokal styrings- og organisasjonsstruktur 

• Andre lokale forhold som for eks. kommune-
sammenslåinger og interkommunalt samarbeid. 

Behovet for ytterligere frikjøp bør vurderes i forbindelse 
med større omstillinger m.m

Det bør 
• Tilstrebes enighet 

om behovet for antall 
tillitsvalgte og 
frikjøpsressurser.
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5 tips i frikjøpsdiskusjonen
 Sett deg inn i hovedavtalens bestemmelser om frikjøp – be event. regionkontoret om hjelp
 Sørg for at du har god oversikt over dine medlemmer 

 Antall 
 Hvor befinner medlemmene seg (geografisk spredning), kompleksitet og struktur, antall yrkesgrupper, 

beslutningssystem m.m
 Er det lokale forhold/prosesser som kan ha betydning for frikjøpsprosent,  som f.eks større omstillinger -

kommunesammenslåinger og interkommunalt samarbeid
 Er det grunnlag for fellestillitsvalgt/YS representant i kommune/virksomheten?

 Har andre YS forbund medlemmer i virksomheten/kommunen?
 Vil disse kunne gi deg økt frikjøpsprosent? 

 Lag en skriftlig oversikt over hvilke oppgaver som ligger i rollen som tillitsvalgt
 Hvilke faste møter har du?  

 Har møtefrekvensen endret seg over tid?
 Er du med i partssammensatte utvalg? 
 Tilstrekkelig tid til forberedelser?
 Tid til å kommuniserer med medlemmene (utøvelse av tillitsverv)
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Om hovedavtalene

▪ Opplæring i hovedavtalene i de fleste områder i år
▪ Hovedavtaleveileder i KS
▪ Hovedavtaleforhandlinger til høsten i KA, Stat og KS 
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Takk for meg!
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Noen sentrale endringer i 
arbeidsmiljøloven pr. 1.1.2019
▪ Styrket fortrinnsrett til utvidet stilling for deltidsansatte (aml. § 14-3 første 

ledd )

 Deltidsansatte kan nå kreve fortrinn på del av en stilling

▪ Nye regler om midlertidige ansatte

 Begrepet fast ansettelse defineres og presiseres – skal ha reelt 
stillingsinnhold

 Utvidet adgang til å kreve fast ansettelse – midlertidig ansatt i en 
kombinasjon av grunnlag kan kreve ansettelse etter tre år

 Krav til presisering i arbeidsavtalen – ved delvis/periodevis arbeid, skal 
det fremkomme i arbeidsavtalen når det skal jobbes og i hvilket omfang
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Hva betyr de nye reglene for 
tilkallingsvakter? 
▪ Rammeavtaler er ikke å regne som en gyldig arbeidsavtale
▪ Må settes opp midlertidig arbeidsavtale ved oppstart av hvert enkelt

oppdrag
▪ Samlet må disse avtalene oppfylle lovens krav til arbeidsavtale (aml. 

§14-6)

Husk! 
Vilkår for midlertidig ansettelse må være til stede
 Innleiepraksis skal drøftes med tillitsvalgte!
Arbeidsgiver skal minst en gang per år drøfte bruken av midlertidig 
ansettelse med tillitsvalgte; grunnlaget for og omfanget av slike 
ansettelser, samt konsekvenser for arbeidsmiljøet
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Spekter versus KS
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Hva tenker de andre organisasjonene?
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KS-området - høytlønnsoppgjør
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Hovedkonklusjoner: 
Høytlønte får mest, både prosentvis og nominelt
 Større ulikhet 2013-2018 enn 2008-2013
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Hovedavtalen - Eksempel 

Hovedtillitsvalgt
• Delta må ha 275 medlemmer for å få 100% frikjøp           

Alt. 1
Delta har 60 medlemmer og får 21,82 % stilling. 
Ofte rundet ned til 20% stilling (1 dag/uke)

Fellestillitsvalgt
• Delta og skolelederforbundet må ha 200 medlemmer for å få 100% frikjøp

Alt. 1
Delta har 60 medlemmer, Skolelederforbundet 
har 2 medlemmer. Vi får 31 % stilling.
(Ofte rundet ned til 30% = 1,5 dag per uke)

•

Alt. 2
Delta har 98 medlemmer og får 35,6 % 
stilling. Gir  1,5 dag per uke

Alt. 2
Delta har 98 medlemmer og Skolelederforb.
har 2 medlemmer som gir 50 % stilling = 
2,5 dag per uke. 
Eks. 2 dager en uke og 3 neste uke 
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Lokale forhandlinger - eksempler 

Lønnspolitikken kan bl.a. bidra til:
• Motivere til kompetanseutvikling
• Motivere til mer heltid
• Beholde, utvikle og rekruttere
• Sikre kvalitativt gode tjenester
• Fremme og ivareta likestilling mellom 

kjønnene
• Bygge på likeverdighet, respekt og tillit

Tariffavtalens lønnssystem kan ha regler som 
• Forutsette at det utarbeides en lokal 

lønnspolitikk.
• Tariffavtalen kan ha retningslinjer hvor 

formålet er å sikre en prosess som gjør at 
partene lokalt kan gjennomføre lokale 
reelle forhandlinger

Tariffavtalen kan ha bestemmelser om lokal lønnspolitikk/retningslinjer og lokale forhandlinger
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Lokale forhandlinger forts. 

SPEKTR
• Skal B-overenskomsten åpnes, hva 

ønsker Delta inntatt? Hva har andre 
organisasjoner i sin B-del? 

KS – KA tilnærmet likt
• Org. gis muligheter til å være oppdatert 

om tilbud som gis underveis i 
fellesmøter eller på annen måte)

• Hvor stor del av potten skal gis ut i 
første tilbud fra arbeidsgiver?

Tariffavtalens kan ha regler om: 
• Forberedelser/avsette tilstrekkelig tid

(gjelder også for forhandlingene)
• Deltas forhandlingsutvalg/fullmakt
• Lønnsstatistikk/ tallgrunnlag fra arbeidsgiver 
• Tydelighet i prioriteringer og begrunnelser 

fra alle parter
• Virksomhetens økonomi
• Framtidsutsikter
• Konkurranseevne, herunder lønnsmessig 

markedstilpasning

Regler for lokale forhandlinger kan omfatte følgende:


