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Tariff revisjonen pr. 1.5.2022
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INNLEDNING

1.

LO kommune Oslo viser til Dok. 1 av 20.4.22. og Dok. 2 av 25.4.22.

2.

HOVEDPRIORITERINGER

0I<onomi
LO kommune Oslo legger en solidarisk Ionnspolitil<I<, 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 hovedl<rav er a oke medlemmenes kjopekraft og gjennom
det bidra til sma sosiale og 0I<onomiske forskjeller i samfunnet.

•

Generelt kronetillegg gitt pa Ionnstabellen.

•

Et 01<onomisl< tillegg som gir reallonnsvel<st for samtlige grupper.

•

Det aysettes ikke midler til sentrale Ionnsmessige tiltak.

•

Det aysettes ikke miller til lokale forhandlinger.

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 punl<tet. Vi krever at det settes
i gang et arbeid med mal om a utarbeide en sentral arbeidstoyavtale.
•

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

Kompetanse/Icompensasjon for etter- og videreutdanning
Kompetanse skal gis uttelling i Ionn og LO Kommune Oslo vil sil<re en positiv utvilding hva gjelder
likelonn. Dette henger sammen med vart fokus pa verdsettingsdiskrimineringen.
•

3.

Sentrale krav under overenskomstens del B.

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 konkrete krav, se vedlegg 1.
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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.

Vedleqq 1

Krav til Del A, Fellesbestemmelsene
Krav 1
§ 2.1 Ansettelse, opprylcic og utvidelse av stilling
Partene er enige om a prioritere arbeidet med heltidskultur i Oslo kommune. Det skal som
hovedregel utlyses og ansettes i full hel fast 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 slcal ha fortrinnsrett til ekstravalcter.
De lokale parter skal drofte utarbeidelsen av retningslinjer for hvordan redusert bruk av
deltidsstillinger kan oppnas.

Krav 7
§ 9.6.6 Gjennomfort videreutdanning/fagskole
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 11
§ 10.2 Arbeidstakere som har ordinaer tjeneste lOr- og sondager
Arbeidstaker med ordinaer tjeneste pa Iordager og/eller sondager far et tillegg pa Rr 50,00 Icr 55 pr.
time i tiden Iordag Id. 00.00 til sondag Id. 24.00.
Arbeidstaker som i henhold til oppsatt tjenesteplan utforer ordinaer tjeneste pa Iordager og/eller
sondager 19 eller flere helger, eller i minst 285 timer, i I0pet av et ar, far et tillegg pa kr.100 kr 105 pr.
time i tiden Iordag Id. 00.00 til sondag Id. 24.00.
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Deltidsansatte sore tar pa seg el(stravalcter, og som overstiger antall timer eller helger nevnt i
§10.2 far det forhoyede tillegget nevnt i den bestemmelsen for de overstigende timene.
Arbeidstaker som faller inn under Dok. 25, del A, § 8.2, og som i henhold til oppsatt tjenesteplan
utforer ordinaer tjeneste pa Iordager og/eller sondager i minst 345 timer i Iopet av et ar, far et tillegg
pa I<r. 120 kr 125 pr. time i tiden Iordag Id. 00.00 til sondag I<(. 24.00.

Krav 15
Kap. 13A I(risesituasjoner i fredstid
Kommunen Ivan i krisesituasjoner i fredstid, som skyldes forhold kommunen ilcke har herredomme
over, beordre arbeidstakere i kommunen til annet arbeid eller arbeidssted i kommunens tjeneste.
For kommunen treffer slik bestemmelse skal arbeidstalcerorganisasjonene om mulig underrettes. I
den utstrelcning beordringen forer til et mer krevende og levalifisert arbeid enn det vedkommende
ellers utforer, sl(al det gis Icompensasjon for dette, cvcntuelt etterforhandlinger med
arbeidstalcerorganisasjonene. For ovrige beordringer etter denne bestemmelse sl(al det gis
kompensasjon etter forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene. Oppnas ikl(e enighet om
brul( av bestemmelsen, sl(al arbeidet igangsettes, og tvisten kan forelegges Oslo kommune og
vedkommende forbund.

Vedlegq 2

Krav til Del B, Generelle saerbestemmelser
Krav 2
1.3.2 Kriterier
C Kompetanse
Kriteriet omfatter den samlede Icompetanse (formal- og reall(ompetanse) som er relevant for a utfore
arbeidet. Endring av kompetansekravene og/cllcr kompetanscutvikling vurderes. Ved
kompetanseutvil(ling som er relevant for stillingen, skal det vurderes Ionnsutvil(ling.

I(rav 3
1.3.3 Kompetanse, laering og utvikling
De lokale partene i virksomhetene skal ha et systematisk folcus pa kompetanseutvilding, bl.a i
henhold til bestemmelsene i opplaerings og utviklingsavtalen 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 tillitsvalgte. I analysen ma ogsa oppgavedeling
mellom yrkesgruppene innga, slik at de ulike yrl(esgruppene i storst mulig grad far brukt sin
Icompetanse slit( at I(valiteten pa tjenestene blir bedre. Videre skal de arlige medarbeidersamtalene
vaere et virkemiddel for bade arbeidsgiver og arbeidstaker til a sette folcus pa den individuelle
Icompetanse, og muligheter og behov for a videreutvilde denne.
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I forbindelse med individuell I<ompetanseutvil<ling sour er planlagt mellom arbeidsgiver og
arbeidstaker i fellesskap, anbefales det tett dialog bade for og under gjennomforing av
I<ompetanseutvil<lingen. I denne dialogen skal en sa langt det er mulig sole a fa en
forventningsavl<laring pa et tidlig tidspunkt om hvilken betydning kompetanseutvildingen eventuelt
kan ha for arbeidsoppgaver og Ionnsutvilding. Etter at kompetanseutvildingen er gjennomfort--bor
skal arbeidsgiver sil<re en systematisk vurdering av kompetanseutvildingens betydning for
arbeidsoppgaver og Ionnsutvilding.

Der arbeidstaker pa eget initiativ tilegner seg en I<ompetanseutvilcling som er relevant for
stillingen, skal arbeidsgiver silcre en systematisk vurdering av lcompetanseutviklingens betydning
for arbeidsoppgaver og Ionnsutvilcling.

Vedlegq 3
Krav til Del C, Etatsvise/enkelte gruppers saerbestemmelser og saerbestemmelser med de
enkelte organisasjoner
Fellesorganisasjonen (FO):

Kompetonseutvikling

Partene ser betydningen av a rekruttere og beholde barnevernspedagoger, sosionomer og
vernepleiere med sa--rsl<ilt kompetanse. I denne forbindelse understrekes betydningen av ulike
former for kompetanseutvilding som videreutdanning og veiledning. Den enkelte virl<somhet
forutsettes i samarbeid med tillitsvalgte a legge forholdene til rette for dette bl. a gjennom al<tivt a
benytte gjeldende avtaleverk, herunder Ionnsrammesystemet 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 Ionnsrammesystemet.

Tilbakemelding pa Oslo kommunes krov/tilbud 2

1. Krav till overenskomstens Del A — Fellesbestemmelser
1.1

§ 6.1 Lonn under lovbestemt verneplikt

Arbeidstaker med minst 6 maneders forutgaende sammenhengende tjeneste i Oslo kommune
har under avtjening av lovbestemt verneplikt rett til lonn i det omfang som freml<ommer i §
6.2i inntil 18 maneder.
€e" i r+n
§ § 6.1-e:

l~ ellom a beidstalEeren-eg-fer~v t 9+S
crnepl+Ic T "gin"
„rid-~i avta-t
e— an ven`
-rrdeTJe.

Al<septeres.

1.2

§ 8.1.1 Ordinaer arbeidstid
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§ 8.1.1 Ordinaer arbeidstid
Den ordinaere arbeidstid skal ikke overstige 37 timer 30 minutter pr. uke.
Arbeidstiden skal i den utstrel<ning det er mulig, legges i tidsrommet mellom kl 07.00 og
17.00 og fordeles pa 5 dager pr. uke.
Ordinam arbeidstid pa dager for helgedager, samt pa dager mellom jul og nyttar er 6 timer.
Arbeidstiden pa jul- og nyttarsaften er fire timer slutter l<l. 12.00. Spisepausen er il<Ice
inkludert i arbeidstiden pa jul- og nyttarsaften.
Dersom det av hensyn til publikum fastsettes apningstid og/eller elcspedisjonstid utover Id
07.00 og 17.00, skal administrasjonen etter droftinger med vedl<ommende organisasjoners
tillitsvalgte fastsette arbeidstidsordningen innenfor rammen av overensl<omsten og
arbeidsmiljoloven I<apittel 10. 1 tillegg inngas eventuelle avtaler i samsvar med
arbeidsmiljolovens bestemmelser.
For hvile- og spisepause gjelder arbeidsmiljoloven § 10-9. Spisepausen fastsettes lol<alt i
virksomheten etter droftinger med vedlcommende organisasjoners tillitsvalgte innenfor de
rammer og de forutsetninger som folger av loven.
Innenfor rammen av § 8.1.1 gjelder folgende for arbeidstakere i I<ontoradministrasjonen:
Den ordinaere arbeidstid for arbeidstakere i Icontoradministrasjonen skal ikke overstige
gjennomsnittlig 37 timer 55 minutter pr. uke, inkludert spisepause, med mindre annet
fremgarav tariffavtale.
Avvises.
1.3

§ 10.2 Arbeidstaker som har ordinaer tjeneste Ior- og sondager

§ 10.2 Arbeidstaker som har ordinaer tjeneste Ior- og sondager
Arbeidstaker med ordinaer tjeneste pa lordager og/eller sondager far et tillegg pa I<r 50,00
pr.time i tiden lordag I<l. 00.00 til sondag Icl. 24.00.
Arbeidstaker som 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
pal<r.100,00 pr. time i tiden lordag W. 00.00 til sondag Id. 24.00. Arbeidstaker som 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 I<r.
1 20,00 X pr. time i tiden lordag Icl. 00.00 til sondag Icl. 24.00.
Arbeidstaker godtgjores 1<un med ett av tilleggene i forste eller andre ledd. Tilleggene
reguleres ikke i tariffperioden For timelonnede arbeidstakere/elcstrahjelp, se del B, nr. 3.
Tilleggene utbetales ikke:
Under fravaer av enhver art Of. dog I(ap. 4) iberegnet ferie og fridager
Til arbeidstaker som har en fast godtgjorelse for uregelmessig arbeidstid og/eller
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arbeidpa lordag/sondag
For arbeid som etter andre bestemmelser betales med mer enn 50% tillegg til ordinaer
lonneller etter lonnssats fastsatt saersi<ilt for arbeid pa son- og helgedager og dager
for disse.
Det samme gjelder de som har fatt s,-ersl<ilt Icompensasjon i en eller annen
form forlordagsarbeid.
Avvises. LO kommune Oslo viler ti) I<rav 1 1 .
Kap. 13A Krisesituasjoner i fredstid
Kommunen kan i I<risesituasjoner i fredstid, som 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. Drofting i henhold till
hovedavtalenskal gjennomfores snarest mulig.
I den utstrekning beordringen forer til et mer I<revende og I<valifisert arbeid enn det
vedl<ommende ellers utforer, skal det gis Icompensasjon for dette, eventuelt etter
forhandlinger med arbeidstal<erorganisasjonene.
Avvises. LO kommune Oslo viser til krav 15 .
1.4

Kap. 18 Ikrafttreden, varighet, etterbetaling, 2. avtaleAr

§ 18.1 Ikrafttreden, varighet
Overenskomsten gjores gjeldende fra 01.05.2020 til 30.04.2022 01.05.2022 til 30.04.2024.
§ 18.2 Forenklet etterbetaling
Kommunen har adgang til a forenkle etterbetalingen ved a utbetale et prosenttillegg tilsvarende
gjennomsnittet for vedkommende gruppe. For overtid og annen tilleggsgodtgjorelse gar man ut
fraden Ionningsperioden som pabegynnes naermest 1. mai.

§ 18.3 2. avtalear
For utlopet av 1. avtalear skal det opptas forhandlinger mellom Oslo kommune og
forhandlingssammenslutningene om eventuell Ionnsregulering for 2. avtalear. Partene er enige
om atforhandlingene skal fores pa grunnlag av den alminnelige okonomiske situasjon pa
forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2.avtalear, samt Ionnsutviklingen for arbeidere og
funl<sjonaerer i industrien i LO/N10-omradet og andre sammenlignbare tariffomrader.
Hvis partene ikke blir enige ved forhandlinger, kan partene si opp tariffavtalen innen 14 dager
etterat forhandlingene er aysluttet med 14-fjorten-lagers varsel - med utlop tidligst 1.mai 2021
2023.
Arbeidstakerorganisasjonenes valgte organer (representantskap, landsstyre, hovedstyre)
sicalha fullmakt til a godkjenne et forhandlingsresultat eller meglingsforslag.
Tvistebehandling (interessetvist) omfatter lonnsregulering etter forste ledd ovenfor, og andre
enkeltstaende sporsmal vedrorende Ionns- og arbeidsvill<ar som partene er enige om a to opp
under forhandlingene. Andre lonns- og arbeidsvill<ar kan ikke bringes inn for tariffavtalen er
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opphort,jf. § 18.1.
Aksepteres.

2. Krav til overenskomstens Del 6 — Generelle saerbestemmelser
2.1

Punkt 1.1.5

1 .1 .5 Det forutsettes at virksomhetene har en lokal lonnspolitikk som er droftet med de
lokaletillitsvalgte. For a bidra til forutsigbarhet bor den lol<ale lonnspolitikken gjores 1<jent
for alle arbeidstakere i virl<somheten.
Aksepteres.

2.2

Punkt 3 Timelonnet arbeid/ekstrahjelp
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Timelonnet arbeid/ekstrahjelp
Lonnen fastsettes som for faste stillinger med tilsvarende arbeidsomrade. Timelonnen
beregnes etter det arstimetall som gjelder for heltidsansatte i samme arbeidsomrade.
Med mindre annet er fastsatt i fellesbestemmelsene eller saerbestemm elsene, tonnes
- •• •• : :: 'gjen fordi deres
ekstrahjelp (val(ter) eater opp otter tilsi: - -, •- dersom
en
vakt
blir avlyst med mindre enn
assistance ikke I-e-roger trenges, for 3 timer
24 timers varsel. De som har mutt opp og pabegynt arbeidet, men hvis tjenesteblir
overflodig, lonnes for minst 4 timer. I begge tilfeller kan de palegges annet arbeid i
tilsvarende tidsrom.
Tillegg for deft dagsverk Of. § 8 pl(t. 8.7), I(velds- og nattarbeid Of. § 9 pl(t. 9.7), lordags-og
sondagsarbeid samt for arbeid pa helge- og hoytidsdager Of. § 10) utbetales til disse
arbeidstakere uavhengig av arbeidsforholdets varighet og omfang.
Timelonnede arbeidstakere/ekstraval<ter som utforer ordinaer tjeneste pa lordager
og/eller sondager far for denne et tillegg pa I<r. 50,00 pr. time i tiden lordag 1(1. 00.00 til
sondag Id. 24.00.
Avvises.

2.3

Punkt 6 Laerlinger Nytt
punkt 6.5 Saerlige tiltak
Dersom det er saerlige vansker med A rekruttere laerlinger, kan partene lokalt
drofte midlertidige tiltak som oker mobiliteten og tilgangen pA laerlinger, for
eksempel stottetil oppholdsutgifter og stotte til reise- og flytteutgifter.
Aksepteres.
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3. Krav til overenskomstens ®el C — Etatsvise/enkelte
cirupperssaerbestemmelser og saerbestemmelser med de
enkelte organisasjoner
2.1

Seerbestemmelser med Fagforbundet

2.1.1 1.1 Bymiljoetaten
1.] .1 .2 Skog og landskap - generelt
§1
Tilsigelse til snomaking, loypel<joring, bakkepreparering og sandstroing fra lordag I<I.
07.00 til mandag 1<I. 07.00 betales med I<r 800, 1 400 for begge dager til sammen.
Tilsigelse gis nar ansvarlig leder finner det pal<revet.
AI<septeres.

2.1.2 Brann- og redningsetaten
§5

Underbrannmestere, -Bbrannmestere og brigadesjefer med utryl<ningstjeneste far et
tillegg pa Icr. 10 000,- pr Oar sorn dekker overgangen mellom valctsl<iftene, nar de
beredsl<apsmessige forhold tilsier det.
Aksepteres.

4. ®ppfolging av punkt 5 i meklingsprotokollen fra
tariffrevisjonen202O
Punlct 5 i meklingsprotokollen fra 2020 hadde folgende ordlyd;

Partene vil i god tid for tariffrevisjonen 2022 ha mater for a kartlegge og diskutere bruken
av stillingskoder for ingeniorer og arkitekter med sikte pa opprydning og forenkling.»
Partene har fulgt opp dette i tariffperioden, og kommunen vil vurdere a fremme et konkret
I<rav/tilbud i lopet av tariff revisjonen 2022.

S. ®ppfolging av punkt 6 i meklingsprotokollen fra
tariffrevisjonen202O
Punkt 6 i mel<lingsprotol<ollen fra 2020 hadde folgende ordlyd;

«Partene har i tariffperioden 2018-20 gjennomfort samtaler om vilkar for at en organisasjon
skal kunne innga tilsvarende sa✓rbestemmelser som en annen organisasjonhar inngatt med
kommunen, jf den innledende protokolltilforselen til overenskomstens Del C.
Partene viser til at lonns- og arbeidsvilkar for undervisningspersonalet i all hovedsak er
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regulert i overenskomstens Del C. Partene vil i tariffperioden 2020-22 folge opp samtalene
fra forrige tariffperiode, og drofte eventuelle tilslutningsformer til bestemmelsene om
undervisningspersonalets lonns- og arbeidsvilkar for organisasjonersom organiserer
undervisningspersonale.»
Partene har fulgt opp dette i tariffperioden, og kommunen vil vurdere a fremme et konkret
krav/tilbud i lopet av tariff revisjonen 2022.

6. Pilotprosjekt sekstimersdag /red usert arbeidstid
I<rav/tilbud til felles protokolltekst fra partene:
Partene viser til bystyrets verbalvedtak vedrorende et pilotprosjekt med sekstimers
arbeidsdag/redusert arbeidstid med full lonnskompensasjon. Styret i OU-fondet har etter
initiativ fra de sentrale parter bevilget 1,5 mill. til folgeforskning i tilknytning til
pilotprosjektet. Partene stiller seg positive til a foreta nodvendige avtalemessige
tilpasninger itilknytning til gjennomforingen av et slilct forsok. Partene A folge
gjennomforingen av pilotprosjektet med saerlig interesse.
Aksepteres.

7. Klima og

miljo

7.1
Protokolltekst
I<rav/tilbud til felles protokolltekst fra partene:
Partene viser til at viktigheten av klima og miljo ble understreket av partene i tariff revisjonen
2020. Partene understreker at dette fortsatt er like aktuelt, og krever oppmerksomhet og
praktisk oppfolging.
Partene vil saerlig peke pa at mange av kommunens ansatte kan bidra til klima og miljo gjennom
valg av transport til og fra arbeidet, og under arbeid. Oslo kommune og
forhandlingssammenslutningene vil i fellessl<ap folge opp dette.
Aksepteres.

7.2

Bestemmelsen om kjernetid

I<ommunen vil ogsa vise til at bestemmelsen om kjernetid i flel<sitidsavtalen kan ha betydning
for gjennomforing av daglige reiser til og fra arbeid. I<ommunen vil vurdere a fremme krav om
endringer i bestemmelsen om kjernetid i overenskomstens Del B.
Avvises.

8. Redaksjonelle endringer i Dok. 25
Oslo kommune ser behov for en gjennomgang av Dok. 25 for a foreta redaksjonelle endringer,
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rette feil og uklarheter mv. Kommunen tar silcte pa a legge frem konkretisert I<rav/tilbud i
lopetav tariff revisjonen 2022.

Okonomi
Innenfor rammen av frontfaget og offentlig selctor for ovrig gis det tillegg pa lonnstabellen
ogaysettes midler til lolcale forhandlinger i den enkelte virl<somhet.
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