Hovedtariffoppgjøret 2020 i
kommunal sektor startet torsdag 3.
september kl. 13.00.
Forhandlingsfristen er 15. september
kl. 24.00.
Informasjon i PSU 14. september 2020

Hva er et tariffoppgjør?
• Det gjennomføres tariffoppgjør hvert år, vanligvis innen utgangen av april.
Det er hovedoppgjør og mellomoppgjør annet hvert år. Hovedoppgjøret er
det mest omfattende.
• I 2020 er det hovedoppgjør, utsatt fra april til september grunnet pandemien.
Hovedtariffoppgjør
Hovedtariffavtalen gjelder vanligvis for to år. Ved et hovedtariffoppgjør
forhandles det om alle elementene i hovedtariffavtalen (overenskomsten) for
eksempel lønn, pensjon og fellesbestemmelser.
Mellomoppgjør
Et mellomoppgjør gjennomføres året mellom to hovedtariffoppgjør. Her
forhandles det i hovedsak om regulering av lønn for det andre avtaleåret.

Lønnsbestemmelsene
Kapittel 3:

Generelle lønnsog stillingsbestemmelser
3.4 Ledere
3.5 Avlønning
hovedtillitsvalgt/fellestillitsvalgt
Kapittel 4:
Sentrale lønnsog stillingsbestemmelser
4.1 Garantilønn og lønnstillegg for
ansiennitet
Kapittel 5

Lokale lønns-og stillingsbestemmelser

Lønnsforhandlinger
• Sentrale forhandlinger
Sentrale forhandlinger føres sentralt. Disse forhandlingene dreier seg om
endring av lønnen/minstelønn/lønnstabellen (HTA kap 4), for eksempel det
generelle tillegget. De sentrale forhandlingene er en del av
hovedtariffoppgjøret som foregår nå.
Lokale forhandlinger
Lokale forhandlinger forhandles lokalt i kommunen. Disse forhandlingene,
som skjer lokalt, er en del av det totale tariffoppgjøret for kap. 4, og føres
dersom det er avsatt en pott av rammen til disse forhandlingene.
• I HTA kap 3.4 og 5 forhandles det kun lokalt.

Frontfaget
Frontfagmodellen bygger på at norsk
økonomi på lang sikt er tjent med at
lønnsveksten holdes innenfor rammene
som konkurranseutsatt industri
(frontfagene) kan tåle. Lønnsoppgjøret
gjennomføres derfor først i industrien
mellom LO og NHO, og utfallet av disse
forhandlingene er retningsgivende for de
andre tariffområdene. Blant annet i
offentlig sektor.

Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri og fagforbundene
Fellesforbundet og Parat har kommet til enighet. Dermed blir det
ingen storstreik.
• 28.000 industriarbeidere sto i fare for å bli tatt ut i
streik, men etter å ha forhandlet nesten 23 timer på
overtid ble partene i frontfaget enige fredag

• 1,7 prosent
• Partene ble til slutt enige om en økonomisk ramme
på 1,7 prosent. Rammen består av fjorårets
lønnsoverheng, effekter av sentralt oppgjør, samt
beregninger for lønnsglidning, det vil si sannsynlig
resultat fra lokale lønnsforhandlinger. Denne
rammen fra frontfaget skal nå etterfølgende
oppgjør forholde seg til.

Lønnsoverheng
Overhenget er forskjellen mellom lønnsnivået du har ved utgangen av et
kalenderår og gjennomsnittslønnen det samme året, dvs. lønnen i
desember minus gjennomsnittlig månedslønn for kalenderåret.
I et tariffoppgjør skal det tas hensyn til overhenget. Overhenget skal trekkes fra
rammen til oppgjøret, da dette er tillegg som allerede er gitt
All lønnsøkning som er gitt ved særskilte forhandlinger og ved ansettelser, vil
ha betydning for den endelige rammen som skal fordeles ved ordinære
forhandlinger.

Drammen kommune kap.5 og kap 3.4
Årslønnsvekstramme 2020 – kap 5
Årslønnsvekst, om man følger frontfaget
og det sentrale oppgjøret i KS-området
Minus overheng til 2020
Minus anslag lønnsglidning i 2020.
Gjennomsnitt over tre år. 50 % lagt på
1.1, 50 5 lagt på 1.7
Rest av årslønnsvekstrammen 20192020 når kap. 4/frontfagsveksten følges
Omregnet til datolønnsvekst, med
virkningstidspunkt 01.05

1,7 %
1,2 %

0,2 %
0,3 %

0,5 %

Årslønnsvekstramme 2020 – kap 3
Årslønnsvekst, om man følger frontfaget
og det sentrale oppgjøret i KS-området
Minus overheng til 2020
Minus anslag lønnsglidning i 2020.
Gjennomsnitt over tre år. 50 % lagt på
1.1, 50 5 lagt på 1.7
Rest av årslønnsvekstrammen 2019-2020
når kap. 4/frontfagsveksten følges

-0,1 %

Omregnet til datolønnsvekst, med
virkningstidspunkt 01.05

-0,1 %

1,7 %
1,4 %

0,4 %

