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Tariffrevisjonen pr. 1.5.2020 - uravstemning

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Gildeskål kommune følger anbefalingen fra hovedstyret til KS og stemmer JA i
uravstemningen og tariffoppgjøret for 2020.
Administrasjonen gis myndighet til å avgi stemme elektronisk i henhold til formannskapets
vedtak.

Vedlegg
1

A-rundskriv nr.: A/1-2020 - Tariffrevisjon pr. 1.5.2020 - Forslag til ny Hovedtariffavtale

Bakgrunn for saken:
Kommunesektoren har innen fristen 15. september 2020 vært igjennom sentrale
lønnsforhandlinger og har kommet frem til en forhandlingsløsning i Hovedtariffoppgjøret
(HTA) for 2020.

Vurdering:
KS, LO Kommune, Unio kommune og YS Kommune har etter forhandlinger kommet fram til
enighet ved tariffrevisjonen 2020 og resultatet sendes med dette til uravstemning.
Uravstemning skjer elektronisk.
Alle kommuner og fylkeskommuner, samt bedriftene som er omfattet av Hovedtariffavtalen,
deltar i uravstemningen ved å stemme ja eller nei til partenes anbefalte forslag. Resultatet
skal meddeles KS så snart som mulig, og senest innen 16. oktober 2020 kl. 15.00.
Uravstemning hos medlemmene innebærer at dersom det nødvendige antall stemmer JA, vil
det foreliggende forslaget være gjeldende hovedtariffavtale for kommunene,
fylkeskommunene og bedriftene i KS’ tariffområde fra 1. mai 2020. Dette forutsetter at den
enkelte arbeidstakerorganisasjon også har akseptert resultatet. Dersom det ikke er et
nødvendig antall KS-medlemmer som stemmer JA, vil det foreliggende forslag som helhet
være forkastet fra arbeidsgiversiden, og hele Hovedtariffavtalen kan være gjenstand for
arbeidskamp.

Forhandlingsforløp
Normalt skal forhandlingene om ny hovedtariffavtale gjennomføres med frist 1. mai. Som
følge av den akutte samfunnssituasjonen knyttet til utbruddet av coronaviruset, og utsettelse
av frontfagsoppgjøret, ble partene i KS-området i mars 2020 enige om å forlenge
hovedtariffavtalen til 15. september 2020.
Akademikerne forkastet KS’ siste tilbud, og for dem går oppgjøret til mekling både med
hovedtariffavtalen og kommunelegeavtalen med KS og Den norske legeforening som parter.
Meklingen starter den 23. september. Meklingsfristen er satt til 14. oktober ved midnatt.

Økonomisk ramme 2020
Lønnsoppgjøret ble framforhandlet innenfor en økonomisk ramme på 1,7 prosent. Dette er
det samme som anslaget for årslønnsveksten i frontfaget. Lønnselementene består av
sentrale lønnstillegg, overheng fra 2019, samt anslag for lønnsglidningen.
Det var ikke rom for å avsette midler til lokale lønnsforhandlinger i kapittel 4 i 2020.
Lokale lønnsforhandlinger etter HTA kap. 3 og 5 går som normalt. Det legges til grunn at
lønnsutviklingen for ledere i HTA kap. 3 og arbeidstakere i HTA kap. 5 må følge de samme
økonomiske rammene som for arbeidstakere i HTA kap. 4

Konklusjon:
Kommunedirektøren anbefaler at formannskapet stemmer ja i årets tariffoppgjør.

