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Innledning
Regjeringen har fornyelse og effektivisering av offentlig sektor som en uttalt politisk prioritert
oppgave. Dette forutsetter en ansvarlig og god arbeidsgiverpolitikk som involverer
medarbeiderne. Et viktig virkemiddel er derfor å ha et avtaleverk som er fleksibelt og åpner
for lokale kollektive løsninger.
For at Oslo kommune skal kunne løse sine stadig mer omfattende og kompliserte oppgaver,
må det være en sammenheng mellom arbeidsoppgaver som skal utføres og kompetansen til
den som skal utføre oppgavene. Tariffavtaler må derfor være et reelt redskap som setter
kommunale arbeidsgivere i stand til å konkurrere om arbeidskraften. Denne konkurransen
skjer mellom sektorene om kompetansemessig sammenlignbare grupper og funksjoner, og
ikke mellom grupper med ulik bakgrunn.
I det politiske grunnlaget for byrådet står det i avsnittet om en skapende og moderne by:
“De ansatte er en viktig ressurs for å utvikle tjenestetilbudet i kommunen. Byrådet vil føre en
målrettet arbeidsgiverpolitikk med sikte på å rekruttere og beholde ansatte. For å oppnå dette
ønsker byrådet å arbeide for mest mulig lokal lønnsfastsettelse.”
Akademikerne kommune står som kjent for en lønnspolitikk hvor lønnstilleggene forhandles
lokalt innenfor et kollektivt forhandlingssystem. Et målrettet grep vil derfor være å skille ut
Akademikernes foreningsmedlemmer for å møte kommunens konkrete utfordringer.

Grunnlaget for forhandlingene
Beregninger for 2013
Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene slår i sin foreløpige rapport fast at
lønnsveksten i 2013 for de fleste tariffområdene var noe lavere enn gjennomsnittet for de siste
fem årene. For alle lønnsmottakere samlet anslås den gjennomsnittlige årslønnsveksten fra
2012 til 2013 til 3,9 %.
Nøkkeltall for 2014
Lønnsoverhenget inn i 2014 for ansatte i Oslo kommune anslås av Akademikerne til 0,88 %.
Prisveksten antas å bli høy i 2014. Teknisk beregningsutvalg anslår at KPI som
årsgjennomsnitt vil øke til 2,5 %, noe som er vesentlig høyere enn snittet for de siste ti årene.
Lønnsveksten i 2014 anslås av SSB i deres seneste anslag til å gjelde 3,8 % for alle
lønnsmottakere under ett.
Både på bakgrunn av de faktiske lønnsveksttall i industrien/frontfaget, og nivåforskjellene
mellom privat og kommunal sektor for de ulike arbeidstakergruppene, krever Akademikerne
at oppgjøret i Oslo kommune samlet ender opp med en økonomisk ramme som minst
gjenspeiler den faktiske lønnsveksten for konkurranseutsatt industri.

Lønnrelasjoner
Lønnsveksten for ansatte med høyere akademisk utdanning i kommunesektoren generelt og i
Oslo kommune spesielt må bli høyere enn lønnsveksten til de med høyere akademisk
utdanning i privat sektor. Dette vil medvirke til å redusere likelønnsutfordringene mellom
offentlig og privat sektor.
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Norsk arbeidsliv er fortsatt preget av de store forskjellene mellom de konjunkturømfintlige
sektorene på den ene siden og olje- og gass industrien på den andre. De tradisjonelle
industribedriftene har hatt en negativ relativ lønnsutvikling sammenlignet med resten av
industrien de siste årene. Arbeidsmarkedet for akademikere er imidlertid fortsatt sterkt, og
akademisk kompetanse er svært etterspurt. Oslo kommune er nødt til å konkurrere om denne
kompetansen med andre arbeidsgivere både lokalt og regionalt. Det er derfor nødvendig å
tilpasse lønningene for våre grupper i Oslo kommune til resten av arbeidsmarkedet dersom
høyere akademisk arbeidskraft skal rekrutteres og beholdes. Oslo kommune benytter i stor
utstrekning den samme kompetansen som private og statlige arbeidsgivere etterspør. Det
eksisterende lønnsnivået i Oslo kommune er en faktor som må vurderes mot lønnsnivået i
andre sektorer.
Et konkurransedyktig lønnsnivå er en variabel størrelse som vil variere blant annet ut fra
geografi, alternative arbeidsgivere og tidspunkt for lønnsfastsetting. For akademisk
arbeidskraft vil derfor sentrale definisjoner av hva som er konkurransedyktige lønnsnivåer bli
lite målrettet.
Akademikerne vil påpeke at lønnsutviklingen for akademikere i Oslo kommune og kommunal
sektor for øvrig over lengre tid har vært betydelig svakere enn i andre deler av arbeidslivet.
Dette har blant annet ført til et lønnsnivå for akademikere i kommunesektoren som er markant
lavere enn andre sektorer.
Det utgjør store lønnsforskjeller mot tilsvarende grupper i privat sektor og det vil ta mange år
før disse forskjellene blir tilstrekkelig redusert.

Tall fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene viser at lønnsgapet opp til
privat sektor når det gjelder akademisk arbeidskraft er svært stort. Dette er en medvirkende
årsak til at Oslo kommune og kommunesektoren forøvrig fremstår som relativt lite attraktiv
for akademikere. Mange arbeidsgivere i kommunal sektor sliter derfor med å rekruttere og
beholde medarbeidere med etterspurt kompetanse. Akademikerandelen blant ansatte i Oslo
kommune har holdt seg stort sett på samme lave nivå de ti siste årene på tross av at
kommunen har fått ansvar for flere oppgaver og større ansvarsområder som krever slik
kompetanse.
I større grad enn tidligere er kritisk saksbehandling i kommunen hemmet av at kompetente
medarbeidere velger å slutte for å overta vesentlig bedre betalte stillinger hos andre
arbeidsgivere.
For å sette kommunen i stand til å forbedre og utvikle kommunale tjenester, og ikke minst
kunne være innovative i denne sammenheng, er det viktig at kommunen kan ansette flere
akademikere og beholde den akademiske kompetansen som ivaretar de ulike oppgavene
kommunesektoren har ansvaret for.
Undersøkelser viser at det koster årlig unødvendig mye å erstatte akademikere som slutter.
Det er derfor god økonomi for Oslo kommune å tilby konkurransedyktige vilkår til ansatte.
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Nærmere om Akademikerne kommunes krav
I.

Akademikerne krever strukturendringer i overenskomsten.
Kravet vil bli konkretisert senere i forhandlingene.

II.

Akademikerne krever endringer i fellesbestemmelsene i overenskomsten.
Kravet vil bli konkretisert senere i forhandlingene.

III.

Akademikerne krever endringer i generelle særbestemmelser i overenskomsten.
Kravet vil bli konkretisert senere i forhandlingene.

IV.

Akademikerne krever endringer i særbestemmelser for enkelte medlemsforeninger i
overenskomsten.
Kravet vil bli konkretisert senere i forhandlingene.

V.

Akademikerne krever partsforhold til arbeidstidsavtalen for enkelte
medlemsforeninger i overenskomsten.
Kravet vil bli konkretisert senere i forhandlingene.

Felles krav
Krav ved anbud/utskilling/konkurranseutsetting/privatisering/fristilling mv av
oppgaver/tjenester fra forvaltningen
I de tilfeller oppgaver/tjenester foreslås og vedtas utført av selvstendige juridiske
virksomheter, skal disse virksomhetene forpliktes til å gi de som utfører arbeidet likeverdige
lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår som om oppgavene ble utført av
forvaltningens/virksomhetens egne ansatte.

Akademikerne kommune tar et generelt forbehold om å komme tilbake med
nye/endrede krav.
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