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Sammendrag: 
Kommunedirektøren legger i denne saken frem problemstillingene i «Debatthefte II – 2023. 
Mellomoppgjøret» til politisk behandling.  
 
Kommunedirektørens anbefaler at kommunestyret vedtar at den økonomiske rammen i 
mellomoppgjøret fordeles sentralt i 2023, og at alle ansatte får omtrent like store tillegg, 
uten prioriteringer av enkelte yrkesgrupper.  
 
Saksutredning: 
KS ønsker innspill til årets debatthefte «Debatthefte II – 2023. Mellomoppgjøret».   
 
KS inviterer hvert år kommunene og fylkeskommunene til å gi innspill til behov og 
prioriteringer før lønns- og tariffavtaleforhandlinger og andre dagsaktuelle temaer 
presentert gjennom debattheftet. I år har KS valgt å dele heftet i to for at det skal komme 
tydelig frem hvilke innspill som behøves før mellomoppgjøret. Dette gjøres i «debattheftet 
II – 2023. Mellomoppgjøret 2023» som bør leses i sin helhet sammen med denne saken.   
 
Hovedtariffavtalen er inngått for en to-årig periode frem til 30. april 2024. Forhandlingene i 
2023 er derfor et mellomoppgjør der partene sentralt kun skal forhandle om 
lønnsreguleringer, og ikke om andre endringer i Hovedtariffavtalen. I fra heftet gjennomgås 
blant annet hvordan tariffoppgjør gjennomføres og hvordan tarifftillegg kan avtales. 
Innspillet fra Øyer kommune sammenstilles av KS Innlandet og tas med som et viktig 
beslutningsgrunnlag når KS Hovedstyre behandler forhandlingsmandat for 
mellomoppgjøret i 2023.   
 
 
KS forhandler på vegne av kommunesektoren  
Alle kommunene og fylkeskommunene i Norge (Oslo kommune) unntatt, har gitt KS 
fullmakt til å inngå tariffavtaler på våre vegne. Hovedtariffavtalen (HTA) vedtas av 
kommunene gjennom uravstemning. Forhandlingene i 2023 er et mellomoppgjør der det 
følger av KS’ vedtekter for arbeidsgiver-virksomheten at resultatet vedtas av KS Hovedstyre. 
Kommunesektorens størrelse gjør at lønnsoppgjørene for sektoren har stor betydning for 
samlet lønnsdannelse i norsk arbeidsliv.  



 
  
 
Hovedtariffoppgjøret 2022  
Hovedtariffoppgjøret i 2022 endte med en meklingsløsning og inngåelse av en ny 
Hovedtariffavtale fra 1. mai 2022 til 30. april 2024. Denne tariffavtalen gjelder alle 
kommunene, fylkeskommunene samt alle arbeidstakerorganisasjonene unntatt 
Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og Norsk Lektorlag. For lærerorganisasjonene 
vil resultatet av hovedoppgjøret i 2022 avgjøres av Rikslønnsnemnda i februar 2023.  
 
Mellomoppgjøret 2023  
Vurderinger av behov og prioriteringer foran lønnsoppgjøret i 2023 gjøres i en tid med 
svært stor økonomisk usikkerhet. Det økonomiske grunnlaget for forhandlingene er 
bestemt i Hovedtariffavtalen der det vises til økonomisk ramme i frontfaget, lønnsutvikling i 
sammenlignbare tariffområder og den økonomiske situasjonen på forhandlingstidspunktet.  
 
Før forhandlingene i 2023 er en del av den økonomiske rammen bundet opp i avtalte 
tarifftillegg fra 1.1.2023, overheng og glidning. Hvor mye som faktisk er bundet opp, kan KS 
først beregne når Rikslønnsnemndas kjennelse foreligger. Det betyr at hvor mye som faktisk 
vil være disponibel økonomi ved vårens forhandlinger er foreløpig en usikker størrelse.  
 
Gjennom lønnssystemet i HTA får om lag ni av ti ansatte størstedelen av sin lønn fastsatt i 
sentrale forhandlinger gjennom HTA kapittel 4. Debatthefte II side 7. og 8. beskriver 
lønnssystemet og stillingsstrukturen. I debatthefte II side 18. gjennomgås hvilke ulike måter 
de sentrale parter kan avtale å bruke disponible lønnsmidler på.  
 
 Tre spørsmål KS ønsker belyst   
 

1. Bør den økonomiske rammen i mellomoppgjøret fordeles sentralt, eller bør deler av 
den forhandles lokalt, ut fra lokale behov og prioriteringer?  

2. Hvis det avsettes midler til lokale forhandlinger, hvor stor bør potten i så fall være? 
3. Hvis rammen fordeles sentralt:  

• Er det ønskelig at alle ansatte får omtrent like store tillegg eller er det 
ønskelig med en tydeligere prioritering av enkelte grupper framfor andre? 

• Om enkelte grupper skal prioriteres, hvilke stillingsgrupper og/eller 
ansiennitetstrinn bør i så fall få størst tillegg?  

 
 Debattheftet II – 2023 er vedlagt saken.  
 
Kommunen sin vurdering av spørsmålene: 
 
Spørsmål 1: 
Sentrale forhandlinger kan kun forhandle om flatt tillegg til alle, prosenttillegg eller 
kombinasjon av dette. Hvis man vil prioritere noen faggrupper, må dette gjøres lokalt. KS er 
skeptisk på å merke lokale potter på hva kommunene skal brukes potten til, med bakgrunn i 
den økonomiske usikkerheten, og at forhandlingene i 2023 er et mellomoppgjør.   
 



  
 
Siden mye av den økonomiske rammen allerede er bundet opp i avtalte tarifftillegg i ny 
Hovedtariffavtalen gjeldende til 30.04.2024, mener kommunedirektøren i Øyer kommune 
at den økonomiske rammen i mellomoppgjøret bør fordeles sentralt.   
 
Spørsmål 2: 
Hvis resultatet fra KS Hovedstyre sin behandling av forhandlingsmandat blir at det skal 
avsettes midler til lokale forhandlinger, bør potten være på samme nivå som tidligere.  
 
Spørsmål 3: 
Øyer kommune på lik linje med andre kommuner i Norge, merker manglende arbeidskraft, 
særlig i helsesektoren, og mener at rekrutteringsutfordringene må møtes med andre 
premisser fremover enn tidligere. I denne omstillingen må en finne smartere og mer 
effektiv måte å rekruttere folk på. Slik det er i dag blir kommunen “presset” til å betale litt 
ekstra til enkelte yrkesgrupper i konkurransemarkedet, noe som går utover helheten, der 
både lønnsutviklingen og lønnsglidningen er med på å beregne rammen for neste året.   
 
For å unngå denne utviklingen fremover, også sett i lys av den økonomiske usikkerheten, 
blir det viktig at rammen i mellomoppgjøret i 2023, fordeles omtrent med like store tillegg 
til alle ansatte.   
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar at den økonomiske rammen i mellomoppgjøret fordeles sentralt i 
2023, og at alle ansatte får omtrent like store tillegg, uten prioriteringer av enkelte 
yrkesgrupper.  
 
 
 
 
Åsmund Sandvik Irene Hagen 
Kommunedirektør Kommunalsjef 


