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Arkivsaksnr.: 19/131-7   Arkiv: 030  

 

Diverse informasjon fra kommunalsjef HR  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

0/00 Arbeidsmiljøutvalget  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget tar informasjon fra kommunalsjef HR til orientering. 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Kommunalsjef HR orienterer muntlig om aktuelle saker innenfor HR området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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Arkivsaksnr.: 19/139-22   Arkiv: 512  

 

Informasjon om tariffoppgjøret 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/19 Formannskapet 22.01.2019 

13/19 Administrasjonsutvalget 28.08.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet støtter innspill til Tariffoppgjøret 2019. 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Mellomoppgjøret for kommunalsektor endte med en økonomsik ramme på 3,2% lik den for 

privat sektor og for staten. 

 

Sentralt oppgjør 

Økonomisk ramme for lønnsoppgjøret 2019, HTA kapittel 4 er beregnet slik: 

Overheng til 2019    0,6% 

Anslag til lønnsglidning i 2019  0,2% 

Sentrale tillegg pr 01.05.2019   1,84% 

Særskilte lønnstiltak pr 01.07.2019  0,31% 

Forhøyet lør-/søndagstillegg pr 01.01.2019 0,3 % 

Bergnet årslønsnvekst (2018 – 2019)  3,2% 

 

I årets tariffoppgjør ble det gitt sentrale tillegg for alle ansatte tilhørende i kap. 4 med virkning 

fra 01.05.19. Det ble også gitt særskilte lønnstiltak pr 01.07.2019 for enkelte 

utdanningsgrupper. Garantilønna heves ut over det sentrale tillegget for arbeidstakere med 3- 

eller 4 årig universitetes- og høgskoleutdanning i hhv. Stillinssgruppene «Lærer og Stillinger 

med krav om 3-årig U/H-utdanning» og Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H 

utdanning», samt for arbeidstakere med 10 og 16 års ansiennitet i stillingsggruppene 

«Fagarbeiderstillinger/tilsv fagarbeiderstillinger» og «Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig 

fagskoleutdanning.» 

 

Det som er gledlig i dette oppgjøret at det er fokus på utdanning og at avstanden for 

fagarbeidere med 16 års asniennitet øker i forhold til de uten formell utdanning med 16 års 

ansiennitet. 

 



  Sak 13/19 

 

 Side 4 av 5   

 

Det er også avtalt at det vil bli satt av ca 1/3 av disponible midler til lokale forhandlinger etter 

HTA kap. 4 pkt 4.2.1 i 2020. 

 

Hovedsammenslutningen UNIO og Akademikerne sa ikke ja til resulatet før etter en mekling 

og det ligger føringer på bl. a å se på lønnsutvikling for undervisningspersonell og bruk av 

lærer uten godkjent utdanning . 

 

 

Lokale forhandlinger 

Det er to forhandlingskapitler i tillegg til kap. 4, og de har kun lokal lønnsdannelse. Det er kap. 

5.1 som omhandler i stor grad akademikere og så er det kap 3.4.2 som gjelder for enhetsledere 

og kap. 3.4.3 som gjelder for avdelingsledere. 

 

Disse forhandlingene ble gjennomført i juni med enighet med alle fagforeningene. Det har vært 

gode, krevende og konstruktive forhandliger preget av respekt og tillitt.  

 

Utgangspunktet for forhandlingene er rammen som ble gitt ved det sentrale oppgjøret, 3.2%. 

 

Resultatet ble: 

Kap 5.1   3,26% 

Kap 3.4.2/3.4.3 3,17 % 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er fornøyd med det sentrale oppgjøret, og resultatet av de lokale forhandlingene. 

Det har vært fokus på kompetanse som er viktig for de tjenester vi leverer. Profilen og 

prioriteringene for oppgjøret som ble vedtatt i 2018 har blitt hensynstatt på en god måte.  

 

Vedlegg 

B-rundskriv 04.2019 Mellomoppgjøret 2019 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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Arkivsaksnr.: 19/132-7   Arkiv: 401  

 

Status fra de hovedtillitsvalgte  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/19 Administrasjonsutvalget 22.05.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget tar informasjon fra de hovedtillitsvalgte til orientering. 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

De hovedtillitsvalgte orienterer muntlig om aktuelle saker. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/131-7   Arkiv: 030  

 

 

Diverse informasjon fra kommunalsjef HR  
 

Forslag til vedtak: 

Administrasjonsutvalget tar informasjon fra kommunalsjef HR til orientering. 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Kommunalsjef HR orienterer muntlig om aktuelle saker innenfor HR området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Administrasjonsutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/139-22   Arkiv: 512  

 

 

Informasjon om tariffoppgjøret 2019  
 

Forslag til vedtak: 

Administrasjonsutvalget tar informasjonen om resultatet av tariffoppgjøret til orientering. 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Mellomoppgjøret for kommunalsektor endte med en økonomsik ramme på 3,2% lik den for 

privat sektor og for staten. 

 

Sentralt oppgjør 

Økonomisk ramme for lønnsoppgjøret 2019, HTA kapittel 4 er beregnet slik: 

Overheng til 2019    0,6% 

Anslag til lønnsglidning i 2019  0,2% 

Sentrale tillegg pr 01.05.2019   1,84% 

Særskilte lønnstiltak pr 01.07.2019  0,31% 

Forhøyet lør-/søndagstillegg pr 01.01.2019 0,3 % 

Bergnet årslønsnvekst (2018 – 2019)  3,2% 

 

I årets tariffoppgjør ble det gitt sentrale tillegg for alle ansatte tilhørende i kap. 4 med virkning 

fra 01.05.19. Det ble også gitt særskilte lønnstiltak pr 01.07.2019 for enkelte 

utdanningsgrupper. Garantilønna heves ut over det sentrale tillegget for arbeidstakere med 3- 

eller 4 årig universitetes- og høgskoleutdanning i hhv. Stillinssgruppene «Lærer og Stillinger 

med krav om 3-årig U/H-utdanning» og Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H 

utdanning», samt for arbeidstakere med 10 og 16 års ansiennitet i stillingsggruppene 

«Fagarbeiderstillinger/tilsv fagarbeiderstillinger» og «Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig 

fagskoleutdanning.» 

 

Det som er gledlig i dette oppgjøret at det er fokus på utdanning og at avstanden for 

fagarbeidere med 16 års asniennitet øker i forhold til de uten formell utdanning med 16 års 

ansiennitet. 

 



- 

Det er også avtalt at det vil bli satt av ca 1/3 av disponible midler til lokale forhandlinger etter 

HTA kap. 4 pkt 4.2.1 i 2020. 

 

Hovedsammenslutningen UNIO og Akademikerne sa ikke ja til resulatet før etter en mekling 

og det ligger føringer på bl. a å se på lønnsutvikling for undervisningspersonell og bruk av 

lærer uten godkjent utdanning . 

 

 

Lokale forhandlinger 

Det er to forhandlingskapitler i tillegg til kap. 4, og de har kun lokal lønnsdannelse. Det er kap. 

5.1 som omhandler i stor grad akademikere og så er det kap 3.4.2 som gjelder for enhetsledere 

og kap. 3.4.3 som gjelder for avdelingsledere. 

 

Disse forhandlingene ble gjennomført i juni med enighet med alle fagforeningene. Det har vært 

gode, krevende og konstruktive forhandliger preget av respekt og tillitt.  

 

Utgangspunktet for forhandlingene er rammen som ble gitt ved det sentrale oppgjøret, 3.2%. 

 

Resultatet ble: 

Kap 5.1   3,26% 

Kap 3.4.2/3.4.3 3,17 % 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er fornøyd med det sentrale oppgjøret, og resultatet av de lokale forhandlingene. 

Det har vært fokus på kompetanse som er viktig for de tjenester vi leverer. Profilen og 

prioriteringene for oppgjøret som ble vedtatt i 2018 har blitt hensynstatt på en god måte.  

 

Vedlegg 

B-rundskriv 04.2019 Mellomoppgjøret 2019 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 

 

 

 

 

 

 



- 
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B - rundskriv nr . : B/ 4 - 201 9
Dokument nr.: 19/01668 - 1
Arkivkode: 0
Dato: 20 .06.2019
Saksbehandler: KS Forhandling

Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2019 – iverksetting og
kommentarer

I t arifforhandlingene om regulering 2. avtaleår, mellom -
oppgjøret, ble det en forhandlingsløsning mellom KS og LO og
YS den 1. mai 2019. Oppgjøret mellom KS og Unio og
Akademikerne gikk til mekling, og partene ble enige om en
meklingsløsning 2 timer før fristen som var ved midnatt 23.
mai. Resultatet er avtalt innen for en økonomisk ramme i 2019
som gir en lønnsvekst i tråd med frontf agsmodellen.

KS’ hovedstyre og alle arbeidstakerorganisasjonene har nå
vedtatt forhandling s - /meklingsløsningen. Lønnsendringene
kan med dette iverksettes.

DEL I – Mellomoppgjøret 201 9
Økonomisk ramme for lønnsoppgjøret 201 9 , H TA kapittel 4 er
beregnet s lik:
Overheng til 201 9 0, 6 %
Anslag for lønnsglidning i 201 9 0,2 %
Sentrale tillegg pr. 1. 5 .201 9 1,84 %
Særskilte lønnstiltak pr. 1.7.2019 0,31 %
Forhøyet lør - /s ø ndagstillegg pr. 1.1. 20 19 0, 3 %
Beregnet årslønnsvekst (201 8 - 201 9 ) 3,2 %
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Sentrale lønnstillegg pr. 1. 5 .201 9 til arbeidstakere omfattet
av HTA kap ittel 4
Det sentrale tillegget for kap ittel 4, slik det framgår av tabellen
nedenfor, legges i sin helhet på den enkeltes årslønn med
virkning fra 1. 5 .201 9 . Også alle arbeidstakere som ligger over
laveste utregnet årslønn og arbeidstakere med  mer enn 16 års
ansiennitet skal ha sentral t tillegg.

Stillingsgrupper
Sentrale lønnstillegg – pr. 1.5.201 9

0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år

G
ru
pp
e
1

Stillinger uten
særskilt krav til
utdanning

8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 9 00

Fagarbeider -
stillinger/ tilsv.
fagarbeider -
stillinger

12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000

Stillinger med
krav om
fagbrev og 1 -
årig fagskole -
utd anning

13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000

G
ru
pp
e
2

Lærer og
Stillinger med
krav om 3 - årig
U/H - utdanning

1 4 000 1 4 000 1 4 000 1 4 000 14 000 14 000 14 000

Adjunkt og
Stillinger med
krav om 4 - årig
U/H - utdanning

15 000 15 000 15 000 15 500 15 500 16 500 17 000

Adjunkt med
tilleggsutdanni
ng og Stillinger
med krav om
5 - årig U/H - utd .

15 000 15 000 15 000 15 500 15 500 16 500 17 000

Lektor og
Stillinger med
krav om
mastergrad

16 000 16 000 16 000 16 500 16 500 1 8 000 1 9 5 00

Lektor med
tilleggsutd .

17 000 17 000 17 000 17 5 00 17 5 00 1 9 000 20 000
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Ved ansiennitetsopprykk på samme dato som virkningstidspunkt for
sentralt tillegg, altså 1.5.2019, gis først sentralt tillegg basert på
ansiennitet pr. 30.4.2019, deretter gis tillegg for ansiennitet. Se
eksempel s. 6 - 7.

Sentralt lønnstillegg pr. 1. 5 .201 9 til ledere, fagledere og
arbeidsledere i HTA kap ittel 4
Til ansatte i stillingskodene 7003, 7453, 7451, 7951 og 7954 gis
et lønnstillegg på 3 ,0 % beregnet av den enkeltes grunnlønn
pr. 30.4.201 9 . D isse er ikke innplasse rt i stillingsgruppe, og skal
der for ikke ha sentralt lønnstillegg slik det framgår av tabellen
ovenfor .

Særskilt lønnstiltak pr. 1.7.2019
Garantilønna heves ut over det sentrale tillegget for arbeids -
takere med 3 - eller 4 - årig universitets - og høgskoleutdanning i
hhv. stillingsgruppene «Lærer og Stillinger med krav om 3 - årig
U/H - utdanning» og «Adjunkt og Stillinger med krav om 4 - årig
U/H - utdanning», samt for arbeidstakere med 10 og 16 års
ansiennitet i stillingsgruppene «Fagarbeiderstillinger/ti lsv.
fagarbeiderstillinger» og «Stillinger med krav om fagbrev og 1 -
årig fagskoleutdanning».

Dette særskilte lønnstiltaket medfører at arbeidstakere som
pr. 30.6.2019 har en grunnlønn som er lavere enn garantilønn
pr. 1.7.2019, gis et ytterligere lønnstil legg opp til , men ikke
over, nivåene i tabellen nedenfor.



4

For uttømmende oversikt over stillingskoder omfattet av dette
særskilte lønnstiltaket, se vedlegg .

For stillingskoder hvor merknadene til disse åpner for ulik inn -
plassering i ulike stillingsgru pper, jf. H TA vedlegg 1, vil det
være kravene til kompetanse og at arbeidstaker faktisk har slik
kompetanse som avgjør hvilken garantilønn pr. 1.7. som
g jelder.

Ved ansiennitetsopprykk på samme dato som virkningstids -
punkt for s ærskilt lønnstiltak , altså 1. 7 .201 9 , gis først s ærskilt
lønns tiltak basert på ansiennitet pr. 30. 6.201 9 , deretter gis
tillegg for ansiennitet. Se eksempel s. 6 - 7 .

Det er ikke sentralt avtalt at eventuelle «lokale lønnsstiger» og
andre lokale ordninger skal reguleres opp med tilsvar ende
beløp som de t særskilte lønns tiltaket .

Med grunnlønn menes arbeidstakers faktiske lønn, og inklu -
derer lokalt gitte tillegg som ikke kan bortfalle. Grunnlønn er
det som er grunnlaget for utbetaling av overtid. Lokale tillegg,
kompetansetillegg, rekr utteringstillegg o.l. er alle tillegg som i
utgangspunktet er en del av grunnlønnen. Funksjons tillegg for
undervisningspersonalet og variable tillegg inngår ikke i
grunnlønnen .

Avhengig av hvordan lønnsnivået for stillingene omfattet av
det særskilte lønnstiltaket er i den enkelte kommune, kan
kostnadene ved årets lønnsoppgjør , med innretningen av det
særskilte lønnstiltaket, variere fra kommune til kommune og
fra fylkeskommune til fylkeskommune.

Ny tabell for garantilønn og lønnstillegg for ansiennit et (se
vedlegg) gjøres gjeldende først fra 1.7.2019. Det gjøres
oppmerksom på at tabellen pr. 1.5.2018 gjelder fram til



5

1.7 . 20 19 , og at det er denne som brukes ved tillegg for
ansiennitet fra m til 1.7. 20 19. Se eksempler på s. 6 - 7. Arbeids -
takere som har en lønn som utgjør en viss prosent av garanti -
lønnstabellen (f.eks. unge arbeidstakere og lærlinger) vil der for
få automatisk lønnsendring med virkning fra 1.7.2019.

Særskilt om «sikringsbestemmelser»:
Det gjøres oppmerksom på at ledere i kap ittel 4  omfattet av
H TA kap. 4 pkt. 4.0 , innledende merknad nr. 5, og som etter
årets oppgjør har en grunnlønn på samme nivå eller under
arbeidstakere de er satt til å lede, vil ha tariffrettslig krav på å
få løftet grunnlønn en med virkning fra 1.7.2019. Dette ka n
ikke avvente til lokale lønnsforhandlinger 2020.

Det samme gjelder pedagogiske ledere i st illings kode 7637, jf.
merknad til stillingskoden i H TAs vedlegg 1. Pedagogisk leder i
st illings kode 7637 skal lokalt avlønnes høyere enn grunn -
stillingen 6709 barn ehagelærer. Dette betyr at de som er
plassert i stillingskoden 7637 pedagogisk leder skal avlønnes
høyere enn den garantilønn vedkommende hadde ha tt krav på
dersom vedkommende hadde vært innplasser t i kode 6709
barnehagelærer. Det er arbeidsgiver som fasts etter størrelsen
på lønns tillegget for pedagogisk leder («ped.ledertillegget»).
Tillitsvalgte skal være informert om denne lønnsfastsettelsen
for pedagogiske ledere i kommunen. KS ønsker ikke å legge
føringer på beløpets størrelse . D ette vurderes og fastsettes
lokalt.
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Beregningseksempler:

Eksempel 1:  Fagleder i stillingskode 7453.
Grunn lønn pr. 30.4.201 9 530 000
Sentralt lønnstillegg på 3,0 % av grunnlønn pr.
30.4.2019 15 900
Ny grunn lønn pr. 1. 5 .201 9 545 900

Eksempel 2:  Sykepleier i stillingskode 7174 ( stillingsgruppe
« Lærer og Stilling med krav om 3 - årig U/H - utdanning»), med
ansiennitet fra 1.1.20 0 9
Grunn lønn pr. 30.4.201 9 446 800
Sentralt lønnstillegg basert på ansiennitet pr.
30.4.2019 1 4 0 00
Ny grunn lønn pr. 1. 5 .201 9 460 800
S ærskilt lønnstiltak pr. 1.7.201 9 ( differanse mellom
nytt laveste garantilønns nivå iht. tabell pr. 1.7 . og
grunnlønn pr. 30.6 )

39 200

Ny grunn lønn pr. 1.7.201 9 500 000

Eksempel 3 :  Helsesøster i stillingskode 6185 (stillingsgruppe
« Adjunkt og Stillinger med krav om 4 - årig U/H - utdanning»),
med ansiennitet fra 1. 12 . 1999 .
Grunn lønn pr. 30.4.201 9 510 000
Sentralt lønnstillegg basert på ansiennitet pr.
30.4.2019 17 000
Ny grunn lønn pr. 1.5.201 9 527 000
Særskilt lønnstiltak pr. 1.7.2019 (differanse mellom
nytt laveste garantilønnsnivå iht. tabell pr. 1.7. og
grunnlønn pr. 30.6)

3 000

Ny grunn lønn pr. 1.7.201 9 : 530 000
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Eksempel 4:  Barnehagelærer i stillingskode 6709
(stillingsgruppe « Lærer og Stillinger med krav om 3 - årig U/H -
utdanning»), med ansiennitet fra 1.5.2009
Grunn lønn pr. 30.4.201 9 426 600
Sentralt lønnstillegg basert på ansiennitet pr.
30.4.2019 14 000
Ansiennitetsopprykk pr. 1.5 iht. tabell pr. 1.5.18 i
H TA 2018 - 2020. Tillegg for ansiennitet : 20 200
Ny grunn lønn pr. 1.5.201 9 460 800
Særskilt lønnstiltak pr. 1.7.2019 (differanse mellom
nytt laveste garantilønnsnivå iht. tabell pr. 1.7. og
grunnlønn pr. 30.6)

39 200

Ny grunn lønn pr. 1.7.201 9 : 500 000

Eksempel 5:  Vernepleier i stillingskode 6455 (stillingsgruppe
« Lærer og Stillinger med krav om 3 - årig U/H - utdanning»), med
ansiennitet fra 1.10.2003
Grunn lønn pr. 30.4.201 9 490 000
Sentralt lønnstillegg basert på ansiennitet pr.
30.4.2019 14 000
Ny grunn lønn pr. 1.5.201 9 504 000
Særskilt lønnstiltak pr. 1.7.2019 (differanse mellom
nytt laveste garantilønnsnivå iht. tabell pr. 1.7. og
grunnlønn pr. 30.6)

0

Ansiennitetsopprykk pr. 1.10.2019 iht. tabell pr.
1.7. Tillegg for ansiennitet : 5 000
Ny grunn lønn pr. 1. 10 .201 9 : 509 000
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Eksempel 6:  Fagarbeider i stillingskode 7175 tiltrådt stillingen
13.5.2019, med ansiennitet fra 1.6.2003:
Grunn lønn pr. 13.5.2019 iht. garantilønnstabellen
pr. 1.5. i H TA 2018 - 2020

402 300

Ansiennitetsopprykk pr. 1.6. iht. tabell pr. 1.5.18 i
H TA 2018 - 202 0. Tillegg for ansiennitet: 6 900
Ny grunn lønn pr. 1. 6 .201 9 409 200
Særskilt lønnstiltak pr.1.7.2019 (differanse mellom
nytt laveste garantilønnsnivå iht. tabell pr. 1.7. og
grunnlønn pr. 30.6)

20 800

Ny grunn lønn pr. 1.7.201 9 : 430 000

Eksempel 7:  Sosionom i stillingskode 7534 (stillingsgruppe
« Lærer og Stillinger med krav om 3 - årig U/H - utdanning»), med
ansiennitet fra 1.7.2015
Grunn lønn pr. 30.4.201 9 400 000
Sentralt lønnstillegg basert på ansiennitet pr.
30.4.2019 14 000
Ny grunn lønn pr. 1.5.2 01 9 414 000
Ansiennitetsopprykk pr. 1.7.2019 iht. tabell pr. 1.7.
Tillegg for ansiennitet : 10 000
Særskilt lønnstiltak pr. 1.7.2019 6 000
Ny grunn lønn pr. 1.7.201 9 : 430 000

ANDRE LØNNSREGULERINGER:

Avlønning av alderspensjonister, jf. HTA kapittel 1 pkt. 12.5
Med virkning fra 1.5.2019 er timelønnen økt til kr . 207, - .

Avlønning hovedtillitsvalgt/fellestillitsvalgt, jf. HTA kap . 3.5
Minimumsavlønning av hoved - /fellestillitsvalgt med hel
permisjon i henhold til Hovedavtalen del B § 3.3 bokstav c)
heves til kr. 443 500 med virkning fra 1.5.2019.
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SGS 2020 PENSJONSORDNINGER

Partene har opprettet ny sentral generell særavtale om
pensjonsordninger (SGS 2020 Pensjonsordninger), som skal
gjelde fra 1.1.2020. Opprettelse av SGS 2020 medfører at
hovedtarif favtalen kapittel 2 og vedlegg 4 og 5 bortfaller fra
samme tidspunkt , og at enkelte andre bestemmelser i H TA
endres. Det vil bli utarbeidet et eget rundskriv om SGS 2020
Pensjonsordninger i løpet av høsten .

DEL II – Lokale lønnsforhandlinger

Det er avtalt at av dispon i ble midler ved hovedtariffoppgjøret i
2020, avsettes om lag 1/3 til lokale lønnsforhandlinger etter
H TA kap. 4, pkt. 4.2.1. Virkningstidspunkt og sentrale føringer
avtales endelig under forhandlingene i 2020.

Det kan ha oppstått utilsi ktede lønns skjevheter lokalt som
følge av særskilt lønnstiltak pr. 1.7.2019 . Det kan være
hensikts messig for kommuner og fylkeskommuner å gjennom -
gå lokale lønns relasjoner i forkant av lokale lønns forhandlinger
2020, og drøfte dette i lønnspolitisk drøftings møte. Vi viser
ellers til hoved tariffavtalens vedlegg 3 for gjennomføring av
lønnspolitisk drøftingsmøte, og for gjennomføring av
forhandlingene etter kap ittel 4 pkt. 4.2.1.

Alle kommuner og fylkeskommuner kan bestille en
statistikkpakke laget på bakgrunn av data fra PAI - registeret,
som bl.a. inneholder informasjon om lønn, lønnsutvikling,
forskjeller mellom kjønn o.l. For flere opplysninger, se
www.ks.no/statistikkpakken .

V i minner også om den nye drøftingsbestemmelsen som kom
inn i pkt. 3.2 i H TA – Lokal lønnspolitikk:
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Det gjennomføres årlige drøftingsmøter om rekrutterings -
situasjonen og om framtidig kompetansebehov/
kompetanseutviklingsbehov for ulike stillingsgrupper i
kommunen/fylkeskommune n/bedriften.

Lokale forhandlinger etter HTA kap. 3.4 og kap. 5
Lokale forhandlinger etter HTA kap. 3.4 og kap. 5 bør gjennom -
føres i tidsrommet mellom 1. mai og 1. oktober hvert år.
Virknings dato er 1. mai, med mindre partene lokalt kommer til
enighet om annen dato for iverksetting.

I henhold til HTA 3.4.0, pkt. 4 og kap. 5.1, 2. ledd gjennomføres
f orhandlingene innenfor en økonomisk ramme som tar hensyn
til kommuneøkonomien, kommunen/fylkeskommunens totale
situasjon, herunder økonomi og krav til effekti vitet, samt
lønnsutviklingen i KS - området og andre sammenlignbare tariff -
områder.

På KS’ nettsider er det utarbeidet beregningsmodeller som kan
brukes som et hjelpemiddel ved forhandlinger etter HTA kap.
3.4 og kap. 5. I tillegg kan kommuner og fylkeskommuner
bestille egne beregninger knyttet til overheng og glidning for
kap. 3.4 og kap. 5 ved å benytte bestillingsskjemaet på
www.ks.no/nokkeltall, alternativt ved henvendelse ti l PAI -
avdelingen ved gunnar.owren@ks.no .

Hege Mygland
avdelingsdirektør Kjersti Myklebust

spesialrådgiver

Vedlegg: Vedlegg 1 fra p rotokoll fra mellomoppgjøret 201 9
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Administrasjonsutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/132-7   Arkiv: 401  

 

 

Status fra de hovedtillitsvalgte  
 

Forslag til vedtak: 

Administrasjonsutvalget tar informasjon fra de hovedtillitsvalgte til orientering. 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

De hovedtillitsvalgte orienterer muntlig om aktuelle saker. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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