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HOVEDLINJER FOR HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5.2010
KS har som mål for dette tariffoppgjøret:
Hovedtariffoppgjøret 2010 skal medvirke til at kommunesektoren settes i stand til å løse de
utfordringer sektoren står overfor. Oppgjøret skal stimulere kvalitet, innovasjon og innsats
og gi positive bidrag for å gjøre kommunesektoren til attraktive arbeidsplasser. Hensynet
til likelønn skal ivaretas, likeledes medlemmenes behov for å drive en aktiv lokal lønns- og
arbeidsgiverpolitikk.

KS vil legge følgende til grunn for forhandlingene:
•

Hovedtariffoppgjøret 2010 gjennomføres innenfor en økonomisk ramme som tar
hensyn til kommuneøkonomien, situasjonen i konkurranseutsatt næringsliv og
kommunesektorens store utfordringer. Oppgjøret må ta hensyn til kommunenes
konkurranseevne i arbeidsmarkedet.

•

Den økonomiske rammen disponeres slik at den ivaretar balansen mellom sentrale
justeringer av lønnsnivåer i HTA kapittel 4 og tilstrekkelig lokale midler.

•

Oppgjøret innrettes med en tydelig likelønnsprofil.

•

For arbeidstakere som skal følge forhandlingsbestemmelsene i Hovedtariffavtalens
kapitel 5 og for ledere skal følge forhandlingsbestemmelsene i kapitel 3.4,
gjennomføres lønnsforhandlingene i sin helhet lokalt.

Andre temaer:
•

KS viser til at prop. nr. 107 L om A) Lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av
Statens pensjonskasse og B) Endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om
samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover, (oppfølging av
avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret 2009), ble
godkjent i statsråd den 26. mars 2010.
KS legger til grunn at proposisjonen nødvendiggjør endringer i Hovedtariffavtalen for
å harmonisere tjenestepensjonsordningene i offentlig sektor. KS vil under
forhandlingene legge fram krav/tilbud i tråd med dette. Det vil bli tatt forbehold om
vedtak i Stortinget.

•

KS viser til at SGS 1701 Særavtale for de konkurranseutsatte bedriftene, er sagt opp til
revisjon pr. 1.5.2010. KS vil under forhandlingene komme tilbake med krav/tilbud til
særavtalen.

KS vil i senere møter konkretisere sine krav/tilbud i tariffrevisjonen per 1. mai 2010.
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