Tariff 2008: Faktainformasjon til alle landets folkevalgte fra KS
Vedlagt finner du en lønnstabell som viser lønnstillegget i kommunene etter at meklingen er
over. Tallene kan være nyttig for alle folkevalgte. I tillegg til lønnstilleggene som tabellen
viser, er 1,6 prosent avsatt til lokale tillegg. På tross av et historisk lønnsløft hvor det er avtalt
et lønnstillegg som innebærer en økonomisk ramme på 6,34 prosent for 2008, er nå 2 714
arbeidstakere organisert i Unio tatt ut i streik.
Mandat fra de folkevalgte
Alle folkevalgte må nå være forberedt på et press fra både media, innbyggere og
arbeidstakere. Det er derfor viktig å minne hverandre på om at KS fikk sitt mandat til årets
tarifforhandlinger etter at alle medlemmene hadde behandlet debattheftet i vinter. Mandatet
som KS’ hovedstyre vedtok den 26.mars gjelder for alle KS’ medlemmer. Det var dette
administrerende direktør hadde som oppgave å forhandle etter. Derfor kan et tips til
mediehåndtering nå være noe så enkelt som sannheten: KS har fått sitt mandat gjennom en
representativ medlemsprosess, og har lojalt fulgt dette.
Streik er lov
Streik er et lovlig kampmiddel. Streiken er et faktum og vi beklager de ulempene som
innbyggerne utsettes for. I forbindelse med en streik vil det gjerne komme til lokale
markeringer og utspill fra arbeidstakersiden. Det kan også komme forsøk på å splitte
kommunesektoren for å svekke KS’ forhandlingsstyrke, ved for eksempel å få lokalpolitikere
til å kritisere KS. Dette kan kreve en viss beredskap fra kommunene.
Vi vet at kommunene gjør sitt ytterste for å holde ansatte og innbyggere løpende informert om
sitasjonen. I kampens hete skal vi alle behandle våre arbeidstakere med respekt. KS håper på
en snarlig løsning på konflikten, og når hverdagen igjen er på plass i kommunesektoren skal
både arbeidsgivere og arbeidstakere igjen omgås, i trygg forvissning om at alle spilleregler er
fulgt.
Tilbudet
Kommunesektoren kom i år ut med en økonomisk ramme på 6,3 prosent. Innenfor denne
rammen har KS prioritert høgskolegruppene, og spesielt lærerne.
KS’ tilbud til stillinger med krav om høgskoleutdanning fikk hevet minstelønnsnivået med
9.700 kroner fra 1. januar 2008, altså før tariffoppgjøret. Det medfører at denne gruppen får
hevet minstelønnen med til sammen 7 prosent i år.
Fra meklingen får de hevet begynnerlønnen fra 1. mai 2008 fra 291 200 til 301 300, noe som
tilsvarer en økning på 3,0 %. Etter 10 år øker minstelønnen til 343 000 (fra tidligere 330 100)
noe som tilsvarer en økning på 3,9 %, inkludert de 9.700 blir økningen 7,1 %.
KS mener at tilbudet til lærerne sikrer dem en god lønnsutvikling.

