O Kommune Oslo
Fagforbundet - Fellesorganisasjonen (FO) - Skolenes Landsforbund (SL)
Creo - forbundet for kunst og kultur

Tariffrevisjonen pr. 1.5.2022

Dok. 2
25.4.2022 kl. 12.00

INNLEDNING

1.

LO kommune Oslo viser til Dok. 1 av 20.4.22.

2.

HOVEDPRIORITERINGER

0konomi
LO kommune Oslo legger en solidarisk Ionnspolitikk, rettferdig fordeling og en sosial profil til grunn
for kravene. En rettferdig fordeling mellom yrkesgruppene sikres best gjennom kollektive avtaler og
sentrale forhandlinger. LO kommune Oslos hovedkrav er a oke medlemmenes kjopekraft og gjennom
det bidra til sma sosiale og okonomiske forskjeller i samfunnet.
•

Generelt kronetillegg gitt pa Ionnstabellen.

•

Et 0Iconomisk tillegg sour gir reallonnsvekst for samtlige grupper.

•

Det aysettes ikke midler til sentrale Ionnsmessige tiltak.

•

Det aysettes ikke midler til lokale forhandlinger.

Livsfase- og seniorpolitikk
LO kommune Oslo ser behov for og vil stotte tiltak som kan bidra til at eldre arbeidstakere Ican sta
lenger i arbeid. Seniorpolitiske tiltak ma ivareta eldre arbeidstakere saerskilt ved krav om
effektivisering og omstillinger, slik at ansatte ikke presses ut av arbeidslivet. Seniorpolitiske tiltak ma
utvikles mellom de sentrale parter.
•

Konkretiserte krav under overenskomstens del B.

Sentral arbeidstoyavtale
Det er store forskjeller i arbeidstakernes tilgang til hensiktsmessig arbeidstoy i Oslo kommune. LO
kommune Oslo onsker en likebehandling av de ansatte ogsa pa dette punktet. Vi I<rever at det settes
i gang et arbeid med mal om a utarbeide en sentral arbeidstoyavtale.
•

Det settes ned en partssammensatt arbeidsgruppe som skal kartlegge praksis i
virksomhetene og evt. forskjeller mellom virksomhetene, videre utarbeide forslag hvilke
elementer som bor inn i en sentral avtale.

Kompetanse/kompensasjon for etter- og videreutdanning
Kompetanse skal gis uttelling i Ionn og LO Kommune Oslo A sikre en positiv utvikling hva gjelder
likelonn. Dette henger sammen med vart fokus pa verdsettingsdiskrimineringen.
•

Ansatte med fagbrev som er relevant for stillingen avlonnes som fagarbeider

•

Sentrale krav under overenskomstens del B.

Klima og miljo

Klima og miljo er et viktig prioritert satsingsomrade bade lolcalt, regionalt, nasjonalt og
internasjonalt. Dette ma ogsa gjenspeile partenes refleksjoner i tariffrevisjonen i Oslo kommune og gi
konkrete resultater i form av innhold og eventuelle malrettede tiltak.
Oslo kommune skal fremme gronne alternatives ved tjenestereiser og gjennomforing av muter over
storre aystander.
•

Det nedsettes et partssammensatt utvalg for a utarbeide overordnede retningslinjer for
dette.

Hjemmelcontor

Pandemien forte til at mange matte utfore sitt arbeid i eget hjem. Noen arbeidssteder vil ogsa etter
pandemien apne for at hele eller deter av arbeidet kan utfores pa hjemmekontor. Lov- og avtaleverk
er mangelfullt i regulering av arbeid pa hjemmekontor.
Brul< av hjemmekontor eller fjernarbeid skal droftes med de tillitsvalgte og vaere frivillig for den
enkelte arbeidstaker.
Ved fast avtale om hjemmekontor skal arbeidsgiver dekke utgifter til nodvendig utstyr og
abonnementer.
Arbeidstidsreglene ved hjemmekontor/fjernarbeid skal vaere de samme sour ved arbeid pa ordinaert
arbeidssted.
•

3.

Hjemmekontorordningen reguleres i en sentral avtale.

KRAV TIL ENDRINGER I OVERENSKOMSTER I OSLO KOMMUNE

Del A Fellesbestemmelsene
Overenskomsten gjores gjeldende til 30.04.2024.
Det inntas justeringsklausul for 2. avtalear.
For Ionkrete krav, se vedlegg 1.

Del B Generelle saerbestemmelser
For konkrete krav, se vedlegg 2.

Del C Etatsvise/enkelte gruppers saerbestemmelser og saerbestemmelser med de enkelte
organisasioner
For konkrete krav, se vedlegg 3.

Det tas forbehold om nye og/eller endrede kray.

Vedlegg 1

Krav til Del A, Fellesbestemmelsene
Krav 1
§ 2.1 Ansettelse, oppryl(l( og utvidelse av stilling

Det sl<al som hovedregel ansettes i full stilling, med mindre omfanget av arbeidet eller en vurdering
av arbeidssituasjonen tilsier noe annet. Dersom forholdene ligger til rette for det gis deltidsansatte,
ved ledighet i stilling, fortrinnsrett til a utvide sin arbeidsavtale inntil hel stilling. Det forutsettes at
den deltidsansatte er I<valifisert for stillingen.
Deltidsansatte skal ha fortrinnsrett til ekstravakter.
De lol<ale parter skal drofte utarbeidelsen av retningslinjer for hvordan redusert brul< av
deltidsstillinger kan oppnas.

Krav 2
§ 2.2.3 Tidsbegrenset arbeidsavtale
Ved oppsigelse av tidsbegrenset arbeidsavtale for utlopet av det bestemte tidsrom eller for det
bestemte arbeid er aysluttet, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist pa 1 maned regnet fra
oppsigelsesdagen.

Ved avlysing/oppsigelse av enkeltval<ter gjelder fristene for oppsigelses av tidsbegrenset
arbeidsavtale.
Krav 3

§ 4.1.1 Rett til Ionn under sykdom
Arbeidstaker med en fast ukentlig arbeidstid pa 15 timer eller mer, har rett til Ionn under sykdom i
inntil 1 ar i sammenheng. , dog il<ke ut over det tidspunkt folketrygden refunderer sykepenger.
Arbeidstakere som fortsetter i tjenesten etter fylte 67 ar, har samme rettigheter til Ionn ved
sykdom eller skade som arbeidstakere yngre enn 67 ar uavhengig av folketrygdlovens
bestemmelser om sykepengerettigheter.

Krav 4

§ 8.2 Ordinaer arbeidstid for turnuspersonell/personell som arbeider etter tjenesteplan
§ 8.2.1 35,5 timer pr. uke

For folgende grupper skal ikke arbeidstiden overstige 35,5 timer pr. uke i gjennomsnitt:
Arbeidstakere i turnustjeneste eller som arbeider etter tjenesteplan som omfatter tjeneste
mellom Id. 20.00 og Id, 06.00

Krav 5

§ 8.7 Delt dagsverl(

Delt dagsverl( benyttes kun i de tilfeller hvor det ut fra bemanningssituasjonen er nodvendig for A
opprettholde en forsvarlig drift.
Dersom de It dagsverl( unntaksvis er nodvendig, utb eta Ies i(--1 G - kr X pr. arbeidsdag.
Hvis arbeidstakeren ma mote fram flere enn 2 ganger hver arbeidsdag, gis ytterligere kr 100, 1(r X pr.
f rem mote. Forutsetningen er at arbeidsdagen inIdusive oppholdene og spisepausene strekker seg
over 10 timer eller mer.
I(rav 6

§ 8.9 Hvilende val(t

Timetallet for hvilende val(t pA avdeling omregnes etter forholdet 1:31:2. Nattillegg, Iordags- og
sondagstillegg og helgedagstillegg betales for det omregnede timetall. Utkalles arbeidstaker med
hvilende val(t pA avdeling til al(tiv tjeneste, betales denne som overtid.

I(rav 7

§ 9.6.6 Gjennomfort videreutdanning/fagsl(ole

Arbeidstaker som gjennomforer relevant etter- eller videreutdanning som gir fagbrev/studiepoeng
med minimum et halvt ars varighet og eller minimum 30 studiepoeng skal ha minimum minst 2
Ionnstrinn som personlig tillegg.
Krav 8

§ 9.7.140 % Weld- og nattillegg

Arbeidstaker med som arbeider otter tjenesteplan med 37,5, 35,5 eller 33,6 timers ul(c, samt
ordinaer tjeneste i tiden Id. 17.00 til kl. 06.00 arbeidstidens
slutt far 40 % tillegg til ordinaer Ibnn

I(rav 9
§ 9.7.2 Fast nattjeneste
Arbeidstakere i fast nattjeneste (35,5 timer pr. uke, jf. § 8.2) far i tiden Id. 20.00 til 4(1-. "0
arbeidstidens slutt et nattillegg pA 40 % i tillegg til ordinaer Ionn.
Krav 10
§ 9.7.3 Andre arbeidstakere

Arbeidstakere som ikke kommer inn under § 9.7.1 og 9.7.2, tilstas kr. 25, pr. arbeidet time for
...
ordinacrt arbeid mellom Id. 17.0
sac rbestemmelse-ne

I(rav 11
§ 10.2 Arbeidstakere som har ordinaer tjeneste lor- og sondager
Arbeidstaker med ordinaer tjeneste pa lordager og/eller sondager far et tillegg pa kr 50,00 I<r X pr.
time i tiden lordag Id. 00.00 til sondag Id. 24.00.
Arbeidstaker sore i henhold til oppsatt tjenesteplan utforer ordinaer tjeneste pa lordager og/eller
sondager 19 eller flere helger, eller i minst 285 timer, i lopet av et ar, far et tillegg pa I<r.100,00 kr X
pr. time i tiden lordag Id. 00.00 til sondag Id. 24.00.
Arbeidstaker sore faller inn under Dok. 25, del A, § 8.2, og som i henhold til oppsatt tjenesteplan
utforer ordinaer tjeneste pa lordager og/eller sondager i minst 345 timer i lopet av et ar, far et tillegg
pa (<r. 120,00 I(r)( pr. time i tides lordag Id. 00.00 til sondag Id. 24.00.

Deltidsansatte som tar pa seg ekstravakter, og som overstiger antall timer eller helger nevnt i §10.2
far det forhoyede tillegget nevnt i den bestemmelsen for de overstigende tirnene
I(rav 12
§ 11.8 I(ostgodtgjorelse
Ved palegg om overtidsarbeid umiddelbart etter arbeidstidens slutt og som varer lenger enn 2 timer,
og som ikke er varslet senest dagen for, betales en I<ostgodtgjorelse pa kr 40;X
I(rav 13
§ 11.10 Reisegodtgjorelse
Arbeidstaker som muter- frem til eller ayslutter overtidsarbeid eller forskjovet arbeidstid
utenfor den alminnelige driftstid for byens kommunikasjonsmidler, far dekket faktiske reiseutgifter.
betalt rciscgodtgjorclse med kroner 70, . Betalingen faller bort hvis arbeidsgiver holder transport
(hertil regnes ogsa tjenestebil), betaler transportutgifter eller holder tjenestebolig.

I(rav 14
§ 13.2 Godtgjoring
Under slik tjenestegjoring i hoyere lonnet stilling hvor vedl<ommende utforer det arbeid som
ordinaert er tillagt stillingen, utbetales otter 1 ukes forlop den lonn som horer til stillingen, beregnet
som om vedkommende hadde rykket fast opp i stillingen. Nar lonnen or disponibel, lonnes otter
foranstacnde regel fra forste dag, og dot samme gjeldcr i de tilfeller stillingsinnehaveren har
utdannelsesper-misjon mod hel eller deivis lonn av minst 1 maneds varighet.
Lonnen skal fastsettes slik at arbeidstakeren il<I<e gar ned i lonn, Jr. § 4.6.1, sore folge av
beordringen.
Det kan fastsettes dellonn ved beordring til delvis tjenestegjoring i hoyere stilling.
Ar-bcidstakere som i lopet av de siste 12 maneder har tjenestegjort sammenlagt i 1 uke i hoycre
lonnstrinn, skal ved senere vikariat ha d-stilling.
Stedfortredergodtgjorelse utbetales normalt il<I<e til faste stedfortredere der dette er lonnsmessig
I<ompensert i vedl<ommendes lonnsplassering.

I<rav 15

Kap. 13A I<risesituasjoner i fredstid
Kommunen kan i krisesituasjoner i fredstid, sour skyldes forhold Kommunen ikke har herredomme
over, beordre arbeidstakere i Kommunen til annet arbeid eller arbeidssted i kommunens tjeneste.
For Kommunen treffer slik bestemmelse skal arbeidstal<erorganisasjonene om mulig underrettes. I
den utstrekning beordringen forer til et mer krevende og I<valifisert arbeid enn det vedkommende
ellers utforer, skal det gis kompensasjon for dette, eventuelt etter forhandlinger med
arbeidsta<erorganisasjonene. For ovrige beordringer etter denne bestemmelse skal det gis
l<ompensasjon etter forhandlinger med arbeidstal<erorganisasjonene. Oppnas ikke enighet om
bruk av bestemmelsen, skal arbeidet igangsettes, og tvisten kan forelegges Oslo kommune og
vedl<ommende forbund.
I<rav 16

§ 16.2 Forhandlinger
f. etter prinsippet om likebehandling av stillinger med sammenlignbare arbeids- og
ansvarsomrader

Vedlegg 2

Krav til Del B, Generelle sa--rbestemmelser
Krav 1
1.1.5 Det forutsettes at virksomhetene har en ie-k Ionnspolitild< utarbeidet av de lokale parter. For

a bidra til forutsigbarhet bor den lokale Ionnspolitikken gjores I<jent for alle arbeidstakere i
virl<somheten. De lokale parter skal arlig drpfte den lokale Ionnspolitil<I<en.
Krav 2
1.3.2 Kriterier
C Iompetanse

Kriteriet omfatter den samlede kompetanse (formal- og realkompetanse) som er relevant for a utfore
arbeidet. Endring av kompetansekravene og/eller kompetanseutvilding vurderes. Ved
kompetanseutvilding som er relevant for stillingen, skal det vurderes Ionnsutvikling.

Krav 3
1.3.3 Kompetanse, laering og utvilding

De lokale partene i virksomhetene skal ha et systematisk fokus pa kompetanseutvikling, bl.a i
henhold til bestemmelsene i opplaerings og utvildingsavtalen og ved a stimulere til egne initiativ fra
arbeidstakerne. Arbeidsgiver har ansvar for a kartlegge de ansattes kompetanse og analysere
kommunens kompetansebehov i samarbeid med de tillitsvaigte. I analysen ma ogsa oppgavedeling
mellom yrkesgruppene innga , slik at de ulike yrkesgruppene i storst mulig grad far brukt sin
kompetanse slik at kvaliteten pa tjenestene blir bedre. Videre skal de arlige medarbeidersamtalene
va~re et virkemiddel for bade arbeidsgiver og arbeidstaker til a sette fol<us pa den individuelle

kompetanse, og muligheter og behov for a videreutvilde denne.
I forbindelse med individuell kompetanseutvilding som er planlagt mellom arbeidsgiver og
arbeidstaker i fellesskap, anbefales det tett dialog bade for og under gjennomforing av
kompetanseutvildingen. I Jenne dialogen skal en sa langt det er mulig sole a fa en
forventningsavIda ring pa et tidlig tidspunl<t om hvilken betydning kompetanseutvildingen eventuelt
I<an ha for arbeidsoppgaver og Ionnsutvilding. Etter at kompetanseutvildingen er gjennomfort bor
skal arbeidsgiver sikre en systematisk vurdering av kompetanseutvildingens betydning for
arbeidsoppgaver og Ion nsutvikling.
Der arbeidstaker pa eget initiativ tilegner seg en kompetanseutvikling som er relevant for
stillingen, skal arbeidsgiver sikre en systematisk vurdering av kompetanseutviklingens betydning
for arbeidsoppgaver og lonnsutvikling.

I<rav 4

3 Timelonnet arbeid/el<strahielp
Med mindre annet er fastsatt i fellesbesternmelsene eller saerbestemmelsene, Tonnes ekstrahjelp
(val(ter) sour muter opp etter tilsigelse, men sour ma ga igjen fordi deres assistanse il<I<e lenger
trenges, for 3 timer. Dc som har pabegynt arbeidet, men hvis tjeneste blir overflodig, Ironnes for

minst I timer. for hele den avtalte val<ten. I begge tilfeller kan De kan palegges annet arbeid i
tilsvarende tidsrom.

I<rav 5
6 Laerlinger
6.1

Opplaeringen av laerlinger i Oslo kommune er hjemlet i Lov om grunnskolen og den
videregaende opplaeringa (opplaeringslova) av 17. juli 1998, gjeldende fra 1. august 1999.
I Oslo kommune skal minst 10 % av arbeidede timer innenfor fagomrader med behov for
laereplasser utfores av laerlinger eller tilsvarende ordninger som nevnt i oppimringslova § 41.

I<rav 6

8 Seniorpolitild(
nktuelle tiltak kan blant annet vacre seniorperspektiv i karriereplanieggingen, retrettstilling,
cidstiden.
Det sl<al utarbeides en lokal tiltaksplan for at seniormedarbeidere skal kunne sta lenger i arbeid.
Planen skal bl.a. inneholde:
-

seniorperspektiv i karriereplanleggingen,

-

retrettstilling,

-

tilrettelegging av arbeidsoppgaver

-

arbeidstid, herunder vurdere muligheten for arbeidstidsredul<sjon med full

-

trening i arbeidstiden

Ionnskompensasjon

Vedlegg 3

Krav til Del C, Etatsvise/enkelte gruppers saerbestemmelser og sa--rbestemmelser med de
enkelte organisasjoner
Fagforbundet:
I(rav 1

1.1 Bymiljoetaten

1.1.1.2 Skog og landslcap — generelt
§1
Tilsigelse til snomaking, Ioypel<joring, bakkepreparering og sandstroing fra Iordag Id. 07.00 til mandag
Id. 07.00 betales med I<r 809;-X for begge dager til sammen. Tilsigelse gis nar ansvarlig leder finner
det pakrevet.
I<rav 2
1.2 Brann og redningsetaten

A Brannpersonell i utryl<ningstjeneste
§5
Underbrannmestere, brannmestere og brigadesjefer med utryl<ningstjeneste far et tillegg pA I<r.
10 000,- pr Ar som dekker overgangen mellom vaktskiftene, nar de beredskapsmessige forhold tilsier
det.

Fellesorganisasionen (FO):
Kompetanseutvikling

Partene ser- betydningen av A rekruttere og beholde barnevernspedagoger, sosionomer og
vernepleiere med saerskilt kompetanse. I denne forbindelse understrekes betydningen av ulike
former for kompetanseutvikling som videreutdanning og veiledning. Den enkelte virksomhet
forutsettes i samarbeid med tillitsvalgte A legge forholdene til rette for dette bl. a gjennom aktivt A
benytte gjeldende avtaleverk, herunder lonnsrammesystemet og kriteriene for anvendelse av dette.
Ved gjennomforing av en videreutdanning, herunder master, pa 60 studiepoeng eller mer, skal
dette danne grunnlag for ny innplassering i lonnsrammesystemet.

