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Tariffrevisjonen pr. 1.5.2014 - Meklerens forslag til løsning - uravstemning

Rådmannens forslag til vedtak
Det vises til A-rundskriv 1/2014 «Tariffrevisjonen pr. 01.05.2014» fra KS. Inderøy kommune stemmer ja 
til det anbefalte forslaget. 

Vedlegg
1 A-rundskriv 1-2014 fra KS

Bakgrunn
Partene i tariffoppgjøret i kommunesektoren er blitt enige om et anbefalt forslag til løsning. 
Meklingsforslaget er nå sendt ut til medlemmene til uravstemning. Det vises her til A-rundskriv nr. 1-
2014 fra KS. Uravstemning hos medlemmene innebærer at dersom det nødvendige antall stemmer JA, 
vil det foreliggende forslaget være gjeldende tariffavtale for KS’ tariffområde fra 1.5.2014. Frist for å 
stemme er mandag 23. juni kl.12.00. Partene skal gi melding innen 26. juni til mekleren. Endelig 
avklaring forventes å foreligge kl.12.00 – 26. juni. 

Hovedreglement for delegering: rådmannen er delegert myndighet til å godkjenne sentrale protokoller 
med unntak av protokoller vedrørende hovedtariffoppgjøret. Saken legges fram for formannskapet til 
behandling. 

Vurdering

Økonomiske ramme 2014: Lønnselementene består i hovedsak av tre deler:
- Generelt tillegg
- Andre sentrale tillegg 
- Avsetning til lokal forhandlinger 

KS har beregnet at årslønnsvekstrammen er 3,34 % for 2014. 



For enhetsledere/rådgivere (kap. 3.4 i HTA) og medarbeidere som tilhører kap. 5 i HTA (i hovedsak 
ingeniørgruppen) er det årlige lokale forhandlinger, og her vil rådmannen legge fram en egen sak for 
formannskapet i august. 

Kort om tilleggene for hovedgruppen av ansatte (HTA kap. 4). Det er her gitt et generelt tillegg på 
2,15 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30.04.2014, dog minst kr. 8.500,-. I tillegg kommer egne sentrale 
tillegg til stillinger som framkommer av en egen tabell (viser her til side 4 i A-rundskriv). 

Fra 2015 vil det blir innført et nytt lønnssystem hvor tilleggene allerede er avtalt. Her tas det i bruk nye 
begrep som garantilønn (ikke minstelønn) og ansiennitetstilleggene gis som prosent av garantilønn. 
Systemet vil sikre at tillegg som er gitt tidligere ikke vil bli «spist opp» og for kommunal sektor vil det 
bety litt høyere kostnad. 

Lokale forhandlinger for HTA kap.4: Det er avsatt midler til lokale forhandlinger på 1,0 % pr. 
01.07.2014. Sentral føring som er gitt: ledere i HTA kap. 4B og 4C bør prioriteres. Rådmannen har 
allerede drøftet med organisasjonene en framdriftsplan for lokale forhandlinger. 

Øvrige endringer i hovedtariffavtalen: Det er foretatt enkelte endringer i fellesbestemmelsene og her 
vises det til A-rundskriv. 

Sentral forbundsvis særavtale SFS 2213 for undervisningspersonalet: Særavtalen for lærere er endret 
på flere punkter. Følgende hovedpunkter trekkes fram: 

- arbeidstid
- arbeidsåret
- livsfasetiltak

Kort om punktene: Her kan en lokalt drøfte om det skal avsettes inntil 4 dager til lærerens for- og 
etterarbeid, planlegging, evaluering og faglig ajourføring. Dersom de fysiske arbeidsforholdene er 
tilfredsstillende, har lærerne i utgangspunktet en arbeidstid på skolen med 7,5 timer pr. dag. Årsrammene 
for undervisning er i hovedsak uendret. Det innføres livsfasetiltak for lærere de to første yrkesårene etter 
fullført faglig og pedagogisk utdanning. Rådmannen har hatt møte med rektorene og Utdannings-
forbundet v/HTV og samtlige tillitsvalgte for å se på en mulig framdriftsplan for innføring av en ny SFS 
2213. 

Konklusjon

Rådmannen vil gi formannskapet en presentasjon tilsvarende det KS ga på fylkeskonferansen den 
17.06.2014. I tillegg vil en komme tilbake på et senere tidspunkt med informasjon om tariffoppgjøret i 
forhold til avsatte budsjettmidler til lønnsoppgjøret. Rådmannen tilrår at Inderøy kommune slutter seg til 
det anbefalte forslaget. 
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