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Det vises til Akademikerne kommunes krav nr. 1.

Akademikerne kommune vil legge til grunn et lønnskrav i årets oppgjør i størrelsesorden
4 ½ % for å bidra til at KS ikke sakker ytterligere akterut i forhold til privat sektor for
akademikere. Akademikerne registrerer at verken arbeidsgiversiden eller noen av de andre
arbeidstakerorganisasjonene ønsker å gi lokale parter muligheter til å løse de lokale behovene
ved å avsette penger til en lokal pott. Akademikerne beklager dette, men ønsker å bidra til at
partene kan komme frem til en forhandlingsløsning ved årets lønnsoppgjør.

Undervisningspersonalet
Undervisningspersonalet har hatt en lavere gjennomsnittlig lønnsvekst enn alle andre
arbeidstakergrupper i kommunesektoren siden KS overtok forhandlingsansvaret i 2004.
Det har vært en gjennomgående trend i alle disse årene at ansatte i kapittel 4C har fått en
svakere lønnsvekst enn ansatte i kapittel 4B. KS har gjentatte ganger kommet med uttalelser
om å styrke skolen og heve kvaliteten på undervisningen, men disse løftene har det ikke vært
mulig å se noen resultater av ved de sentrale lønnsforhandlingene.

Om KS sitt tilbud nr 1
KS sitt tilbud om 1 % til alle i kapittel 4, dog minimum 4000 kroner vil igjen medføre en
langt svakere lønnsutvikling for lærergruppene enn for ansatte i kapittel 4B.
En slik profil på lønnsoppgjøret i KS-området vil også i år medføre at de med lengst
utdanning kommer dårligst ut ved sentrale forhandlinger.

2010
Partene i KS-området ble ved avslutningen av meklingen i 2010 enige om å gi ansatte i
kapittel 4C et ekstra lønnstillegg på 1,15 %, for å kompensere for manglende lønnsutvikling.
Dette tillegget ble gitt fra 10. juni, men forsvant igjen den 1. august på grunn av en vesentlig
heving av minstelønnssatsene. Det avtalte tillegget ble således kun et sommerferietillegg.
Akademikerne krever at dette tillegget blir gitt med varig virkning.

Krav
Økonomi
1. Akademikerne krever at det gis et generelt tillegg til alle ansatte i HTA kapittel 4
på 2 % pr. 1. mai 2011.
2. Akademikerne krever at det i tillegg gis et lønnstillegg til alle ansatte i HTA
kapittel 4 C på 1,15 % pr. 1. mai 2011.
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SGS 1701
Akademikerne viser til KS tilbud nr 1 ”Lønnsregulering for stillinger omfattet av SGS 1701
Særavtale for konkurranseutsatte bedrifter gjennomføres innenfor samme økonomiske ramme
som for kommuneoppgjøret.”
Akademikerne avviser dette kravet.
SGS 1701 er opprettet for å gi bedriftene muligheten til å finne lokale løsninger på lokale
utfordringer. En automatisk overføring av rammen fra kommunesektoren til SGS 1701 vil
ikke gi den lokale friheten som avtalen skulle medføre. Akademikerne har de fleste av sine
medlemmer i gruppe 2 i denne avtalen. Forhandlingene for gruppe 2 skal skje lokalt i den
enkelte bedrift. Akademikerne krever at det gjennomføres frie forhandlinger for denne
gruppen.

Akademikerne tar et generelt forbehold om nye/endrede krav.
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