
Politisk behandling av KS’ debatthefte

«En selvstendig og nyskapende kommunesektor»



KS – den største arbeidsgiverorganisasjonen i offentlig sektor

milliarder
(inkl. sosiale kostnader)

ca

personer 

(364 000 årsverk)

om lag 20 % av 
de sysselsatte i 

Norge

får all lønn 
forhandlet lokalt.

Øvrige i kombinasjon 
av sentralt og lokalt 

oppgjør

288,5 450 000 20 % 1,5 av 10

Lønnsmasse Ansatte Sysselsatte Lønn

Fylkeskommunene
35,1 mrd

44.000 
(40.000 årsverk) 2 % 1 av 4
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Gode tjenester til innbyggerne

• Kommunene har ansvaret for å tilby 
innbyggerne viktige velferdstjenester.

• Kommunene har arbeidsgiveransvaret for de 
ansatte som leder og utfører tjenestene.  

• I begge roller er målet det samme: Å gi 
innbyggerne gode og effektive 
velferdstjenester på vegne av fellesskapet.

• Kommunedirektøren har personalansvaret, 
politikerne har ansvaret for 
arbeidsgiverpolitikken. 

Foto: ??



Koronaoppgjørene
2020:

• ansvarlig løsning med LO, Unio, YS og Akademikerne

• skuffelse og misnøye i Utdf og NSF -> mekling

Frontfagsmodellen utfordres

2021 

• Meklingsløsning med LO, YS og Akademikerne

• Unio har krav og forventninger som ikke lar seg 
innfri

• Unio går ut i en streik som raskt stanses av 
tvungen lønnsnemnd

• Rikslønnsnemnda ga i høst Unio det samme som 
andre

Bakteppet fra «koronaoppgjørene» vil trolig sette preg 
på hovedtariffoppgjøret 2022 

Foto:??



De økonomiske 
utsiktene for 2022

• Anslag fra nasjonalbudsjettet:

• Lønnsvekstanslag 3 prosent

• Prisvekstanslag 1,3 prosent

• Knappe rammer i kommuneoppgjøret

• Illustreres ved at 2 prosent er brukt opp –
glidning og overheng fra 2021

• Gitt anslaget -> 1 prosent å forhandle om

• Krever tydelige prioriteringer



Ansatte i kommunene henger ikke etter frontfaget

Anslag
frontfags-

ramme

NHO-
bedrifter i 
industrien

HTA
Kap. 4

HTA 
Kap. 4, 

gruppe 1

HTA
Kap. 4, 

gruppe 2

2019 3,2 3,1 3,5 3,5 3,7

2020 1,7 2,2 1,7 1,5 2,0

Samlet 
vekst 
2015-2020

12,8 13,7 13,6 14,2 Gruppe 2= 
Utdanningsgruppene 
som sykepleier og 
lærere, etc

HTA = 
hovedtariffavtalen

Kap 4 = stillingskoder 
med sentral 
lønnsdannelse (i hovedsak)

Kilde: TBU og PAI-tall fra KS



Forhandlingsordningen og garantilønnssystemet i en felles tariffavtale

St.kode Hovedbenevnelse Årsverk Andel årsverk

7174 SYKEPLEIER 20 334 30 %

7637 PEDAGOGISK LEDER 9 530 14 %

6675 MILJØTERAPEUT 8 040 12 %

6559 KONSULENT 5 708 8 %

6455 VERNEPLEIER 5 618 8 %

7531 SAKSBEHANDLER 3 663 5 %

6709 BARNEHAGELÆRER 3 428 5 %

7961 LÆRER 2 768 4 %

7168 SOSIALKURATOR 2 726 4 %

6508 BARNEVERNSPEDAGOG 1 436 2 %

7066 FYSIOTERAPEUT 1 227 2 %

6517 ERGOTERAPEUT 1 115 2 %

7534 SOSIONOM 911 1 %

XXXX ANDRE KODER 2 179 3 %

• 68.700 årsverk i gruppen 

«Lærer og stillinger med 

3-årig U7H-utdanning»

• 20.000 sykepleiere

• sentralt lønnstillegg rettet 

mot sykepleiere, treffer 

altså 48.000 andre 

årsverk i samme 

slengen. 



Det finnes bare én kake å fordele 

Hvis en gruppe skal ha et vesentlig 
større stykke av «kaka», 

hvem skal da få et mindre stykke?

• Frontfaget avgjør størrelsen på kaka i 
kommunesektoren 

• Partene må hvert år forhandle om hvordan 
den skal deles 

• Hvis noen grupper skal få mer, må andre få 
mindre

• Unios krav ville bare gitt smuler til andre

• Lokale behov i lokale forhandlinger

Foto:?



«Meget utfordrende» å rekruttere til helse og omsorg
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Kilde: KS 2021 Arbeidsgivermontoren 



Tillitsreform

• «En av regjeringens viktigste prosjekter er en 
tillitsreform i offentlig sektor».

• «Reformen handler om å gi de ansatte tid og 
tillit til å gi brukerne bedre tjenester».

• «Samtidig vil regjeringen gi større frihet til 
kommunale og regionale myndigheter, som er 
de viktigste tjenesteyterne».



KS spør om tariff i debattheftet:

1 Bør den begrensede økonomiske rammen i hovedtariffoppgjøret

fordeles sentralt, eller bør den forhandles lokalt, ut fra lokale behov?

2 Hvis rammen fordeles sentralt; bør KS søke å gi alle arbeidstakere med 

sentral lønnsdanning en så god, generell lønnsutvikling som mulig, 

eller ønskes en omfordeling med tydeligere opprioritering av enkelte stillingsgrupper framfor 

andre? I så fall hvilke?

3 Hvilke andre endringer i hovedtariffavtalen bør prioriteres?



KS spør om tillitsreform i debattheftet:

4 Hva vil kommunen/fylkeskommunen selv ha mest oppmerksomhet på 

i en tillitsreform, i egen organisasjon og overfor lokalsamfunnet?

5 Hva bør KS som interessepolitisk aktør ha mest oppmerksomhet på 

i utformingen av en tillitsreform i og overfor kommunesektoren?

6 Hva bør eventuelt KS bidra med som utviklingspartner for kommunene/fylkeskommunene i 

gjennomføringen av en tillitsreform lokalt? 


