
Utdrag frå KS posisjon/opplegg: 

- I tariffoppgjør må KS ta ansvar for hele laget, og for hele bredden av kommunale 

og fylkeskommunale tjenester. Vi må ivareta hele kommunesektorens – 

fellesskapets – behov. Det er det samlede laget som leverer de gode resultatene. 

Jobben er å gjøre laget enda bedre.  

KS leverte et tilbud tilsvarende frontfagsramma på 2,7 prosent. Det betyr et 

kronetillegg på mellom 10.000 og 13.000 kroner for de fleste, og opp til 15.600 

kroner for lærere med lengst utdanning og ansiennitet.  

I tillegg er det lagt inn penger til en lokal pott på 1,3 prosent som kan gi et lokalt 

tillegg på nesten like mye.   

Disse forhandles lokalt i henhold til kommunens/fylkeskommunens lokale 

lønnspolitikk, og kan blant annet brukes til stillingsgrupper som det er vanskelig å 

rekruttere. KS mener det er viktig med en lokal pott for å møte rekrutterings-

utfordringene, fordi de varierer fra kommune til kommune, og også mellom ulike 

typer stillinger.                                                                                                            

Dermed vil lokale lønnstillegg være en mer presis måte å møte rekrutterings-

utfordringer på enn gjennom sentrale tillegg. 

- Vi har tatt ansvar og vært opptatt av å finne løsninger som imøtekommer 

prioriteringene fra de ulike sammenslutningene, og samtidig ta vare på helheten og 

hele kommunelaget. Jeg mener vi fant en god balanse, og i tillegg en pott som gir 

betydelig lokalt handlingsrom for å rekruttere viktig kompetanse for 

kommunesektoren, sier Gangsø. 

Pandemien har ført til store påkjenninger for enkeltmennesker, for familier, for 

bedrifter og for samfunn. Mange har mistet arbeid og inntekt, mange har vært og er 

permitterte, mange har opplevd sykdom og langvarige plager. Norsk økonomi har 

vært gjennom store påkjenninger, og virkningen er langt fra over ennå. 

- Korona-perioden har vist oss alle at vi har en kommunesektor med dyktige, 

kompetente medarbeidere som klarer å håndtere ekstraordinære utfordringer på en 

imponerende måte over lang tid. Dette har vært mulig fordi hele laget – alle ansatte 

og alle i den politiske og administrative styringen i kommunesektoren sammen har 

stått på. I slike krevende tider er KS ekstra opptatt av å finne brede, samlende 

løsninger. Dette er ikke tiden for å løfte frem enkeltgrupper særskilt, sier Gangsø.  

 

Mellomoppgjøret mellom KS og LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne 

åpnet 21. april, med frist 30. april.  



- Kravene fra arbeidstakerorganisasjonene lot seg ikke forene innenfor en forsvarlig 

ramme. Kravene har vært høye, og spriket mellom de ulike partene stort. 

Organisasjonene har villet bruke pengene på veldig ulik måte. 

Årets mellomoppgjør mellom KS og partene går nå til mekling hos Riksmekleren, 

med start 5. mai. 

«Ved årets forhandlinger ønsker KS en kombinasjon av sentrale tillegg og 

avsetning av pott til lokale lønnsforhandlinger. Det økonomiske opplegget som 

organisasjonene har avslått varierer fra kr. 6.400 og opp til kr. 15.600, avhengig 

av ansiennitet og stillingsgruppe. Jo høyere utdanning, jo høyere lønnstillegg. Det 

medfører at langtidsutdannede lærere ville ha fått det høyeste sentrale tillegget.  

Med KS´ opplegg ville en lektor med tilleggsutdanning med 16 års ansiennitet ha 

fått et lønnstillegg på 15.600 kroner, og ville da hatt en grunnlønn på minimum kr. 

668.500. En sykepleier med samme ansiennitet ville fått et lønnstillegg på 12.600 

kr., og en grunnlønn på minimum 519.000 kroner. I tillegg kommer tilleggslønn for 

ubekvem arbeidstid, for tilleggsfunksjoner m.v.                                                                     

For ledere i kapittel 4 var det foreslått et lønnstillegg på 2,2 prosent per. 

1.5.2021.» 

 


