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OSLO KOMMUNES KRAV/TILBUD NR 2 – 26.04.2010 KL 14.00

Det vises til Oslo kommunes krav/tilbud nr 1 av 08.04.2010 kl 14.00.

1. Partssammensatt utvalg avtaleverket (PUA)
Oslo kommune krever endringer i fellesbestemmelsene og generelle særbestemmelser i tråd
med innstilling fra partssammensatt utvalg avtaleverket (PUA) slik det fremkommer i vedlegg
1.
Oslo kommune viser til at utvalget har forutsatt at endringene er av teknisk karakter, og ikke
medfører materielle endringer. Samme forutsetning ligger til grunn for kommunens
krav/tilbud.

2. Øvrige krav til fellesbestemmelsene og generelle særbestemmelser
Øvrige krav til fellesbestemmelsene og generelle særbestemmelser følger av vedlegg 2.
Oslo kommune vil i løpet av tariffrevisjonen 2010 vurdere å fremme krav/tilbud om endringer
av arbeidstidsordninger.
Øvrige krav fra sammenslutningene som ikke er omhandlet i vedlegg 1 eller 2 anses som
avvist.

3. Etatsvise/enkelte gruppers særbestemmelser og særbestemmelser med de enkelte
organisasjoner
Oslo kommune viser til de preliminære forhandlinger, og vil komme tilbake til eventuelle
presiseringer og krav som eventuelt overføres til hovedforhandlingene.
4. Rapport 2 fra beregningsutvalget – teknisk vedlikehold av lønnsrammesystemet
Det avsettes x mill. til et teknisk vedlikehold av lønnsrammesystemet i henhold til
anbefalinger fra beregningsutvalgets rapport 2/2010.
Vedlikeholdet drøftes i beregningsutvalget og forutsettes gjennomført innen …/…2010

5. AFP
Oslo kommune viser til at AFP har vært tema i tariffrevisjonen 2008 og i mellomoppgjøret
2009. Det vises videre til at regjeringen har fremmet prop. Nr 107 L som blant annet
omhandler lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse.
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Oslo kommune vil komme tilbake med konkret krav/tilbud om endringer i AFP-vedtektene
for Oslo kommune.

6. Tjenestepensjon
Oslo kommune viser til mellomoppgjøret 2009, og til at regjeringen har fremmet prop. Nr 107
L som blant annet omhandler endringer i lov om Statens pensjonskasse.
Oslo kommune vil etter tariffrevisjonen 2010 ta initiativ til drøftinger med sikte på å gjøre
nødvendige tilpasninger i pensjonsvedtektene som følge av endringer i lov om Statens
pensjonskasse, jf fellesbestemmelsene § 7.1 andre ledd.
Alle krav om tariffesting av pensjonsvilkår avvises.

7. Lokal lønnsdannelse
Oslo kommune står på en del områder overfor særskilte utfordringer med hensyn til å
rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft. For deler av arbeidstakerne i Oslo kommune er
det tegn som tyder på at det eksisterende lønnssystemet ikke alltid gir nok fleksibilitet i
lønnsfastsettelsen til å rekruttere og beholde den nødvendige arbeidskraften. Dette kan over
tid skape problemer for omfang og kvalitet i tjenesteproduksjonen til kommunens innbyggere.
Kommunen ønsker i samarbeid med organisasjonene å bidra til å hindre en slik negativ
utvikling.
Kommunen mener at økt lokal lønnsdannelse kan bidra positivt til å rekruttere og beholde
kvalifisert arbeidskraft. Kommunen mener videre at de lokale aktører normalt vil ha de beste
forutsetninger for å kanalisere lønnsmidlene slik at det gir best uttelling i forhold til den
enkelte virksomhets tjenesteproduksjon.
Oslo kommune konstaterer at det er ulike oppfatninger om hensiktsmessigheten av økt lokal
lønnsdannelse for visse grupper i Oslo kommune, og om hvordan dette vil slå ut blant annet i
forhold til lønnsutvikling, lønnsrelasjoner og likelønn. For å skaffe et bedre erfaringsrunnlag
ville det etter kommunens oppfatning være hensiktsmessig å gjennomføre ett eller flere
avgrensede forsøk med lokal lønnsdannelse i kommende tariffperiode. Et eventuelt forsøk må
evalueres blant annet i forhold til de faktorer som er nevnt foran.
På denne bakgrunn vil kommunen i løpet av forhandlingene vurdere å fremme krav/tilbud om
ett eller flere forsøk med lokal lønnsdannelse.

Det tas forbehold om nye og/eller endrede krav/tilbud.
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