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Tariffrevisjonen pr. 1.5.2016 uravstemning

Rådmannens forslag til vedtak:
Gildeskål kommune følger anbefalingen fra hovedstyret til KS og stemmer JA i
uravstemningen og tariffoppgjøret for 2016.

Vedlegg
1

Vedlegg til saksfremlegg - Tariffrevisjon pr. 1.5.2016 - Forslag til ny hovedtariffavtale
sendt til uravstmning

Bakgrunn for saken:
Kommunesektoren har våren 2016 vært igjennom sentrale lønnsforhandlinger og for første
gang på 20 år ble det forhandlingsløsning i hovedtariffoppgjøret innen fristens utløp
30.4.2016.

Vurdering:
KS og forhandlingssammenslutningene har etter forhandlinger kommet frem til en løsning
ved tariffrevisjonen 2016. Alle parter, henholdsvis KS, LO Kommune, Unio, YS Kommune og
Akademikerne Kommune har anbefalt forslaget, og resultatet sendes med dette til
uravstemning. Uravstemningen vil i år foregå elektronisk.

Den enkelte kommune/fylkeskommune/bedrift skal stemme ja eller nei til partenes anbefalte
forslag. Resultatet skal meddeles KS så snart som mulig, og senest innen 30. mai kl. 12.00.
Uravstemning hos medlemmene innebærer at dersom det nødvendige antall stemmer JA, vil
det foreliggende forslaget være gjeldende hovedtariffavtale for kommunene,
fylkeskommunene og bedriftene KS´ tariffområde fra 1.5.2016. 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.

Økonomisk ramme 2016
Lønnsoppgjøret er fremforhandlet innen en økonomisk ramme på 2,4 prosent. Dette er det
samme som anslaget for årslønnsveksten i frontfaget. Lønnselementene består av sentrale
lønnstillegg, over-heng og anslag for lønnsglidningen.
Det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger i 2016.

Økonomi 2017
Som en del av tariffoppgjøret 2016, er det også avtalt sentrale tillegg for 2017. Beregnet
årslønnsvekstramme fra 2016 til 2017 er om lag 2,2 %.
I reguleringsbestemmelsen for 2. avtaleår (mellomoppgjøret 2017), er det lagt til grunn at
det skal avsettes midler til lokale forhandlinger i HTA kapittel 4.

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

