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Hovedoppgjøret er i gang
Tariffoppgjøret 2018 er et hovedoppgjør. FO-medlemmene tilhører mange tariffområder, og
forhandler på ulike tidspunkt. Vi jobber med mål om å nå framforhandlet resultat innen
fristen 1. mai i områdene KS, Staten og Oslo kommune. For Spekter gjelder andre frister.
Her kommer første orientering til våre tillitsvalgte og fylkesledere om hvor FO er i prosessen
i de ulike områdene der FO er part og forhandler om lønn for våre medlemmer:

KS
FO forhandler i tariffoppgjøret i KS som en del av forhandlingsdelegasjonen til LO Kommune.
Forhandlingene startet 11. april, og den 18. april leverte hovedsammenslutningene sine krav
2. Alle kravene ligger på KS sine hjemmesider.
FOs prioritering av pensjon, likelønn og arbeidstid er godt ivaretatt i kravene til LO
Kommune, og vi jobber spesielt med krav tilknyttet arbeidstid utenfor normalarbeidsdagen i
barnevernet samt tilpasning av stillingskoder. KS gir sitt andre tilbud 25. april og frist for å
bli ferdig er natt til 1. mai.
KS-området omfatter kommuneansatte utenfor Oslo. Her har FO om lag 13 000 medlemmer.
Dette tariffområdet gjelder for ansatte i en kommune eller fylkeskommune. Mange av våre
medlemmer i KS jobber innenfor:
•
•
•

Tjenester for utviklingshemmede
Kommunalt barnevern
Sosialtjeneste/NAV

Staten
FO forhandler i hovedtariffoppgjøret i staten som en del av forhandlingsdelegasjonen til LO
Stat. Forhandlingene startet 5. april, og fristen for forhandlingene er 30. april ved
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midnatt. LO Stat, Unio, YS og Akademikerne forhandler på arbeidstakersiden, med staten
som tariffmotpart.
FOs krav har blitt godt ivaretatt i LO Stats krav til arbeidsgiver. Akkurat nå dreier
forhandlingene seg i stor grad om forenkling av lønnssystemet, og FO er blant annet opptatt
av at våre medlemmers behov for forutsigbar lønnsvekst skal bli ivaretatt i et eventuelt nytt
system. Likelønn er også viktig for oss å ivareta.

Spekter
Etter at forhandlinger om overenskomstens sentrale del A ble gjennomført 10.april foregår
det nå lokale forhandlinger ved flere virksomheter der FO har B-delsoverenskomst. De lokale
partene har frist til fredag 27.april for å be om eventuell bistand fra sentrale parter. Hvis
alle kommer til enighet lokalt vil avsluttende sentrale forhandlinger bli gjennomført i løpet
av mai måned, og deretter vil resultatet bli sendt ut på uravstemning.

Spekter Helse
For ansatte i helseforetak og ved Lovisenberg sykehus vil det gjennomføres sentrale
forhandlinger på overenskomstens del A2 14. mai
Hvorvidt det blir lokale forhandlinger etter dette avtales 14.mai.
Spekter Helse omfatter ansatte i helseforetak og Lovisenberg diakonale sykehus. Her har FO
ca. 2400 medlemmer spredt over hele landet. Dessuten har FO ca. 200 medlemmer i Spekter
Område 9, som omfatter ulike private institusjoner.
Mange av våre medlemmer i Spekter jobber i:
•
•

Sykehus/helseforetak
Private institusjoner

Oslo kommune
Partene i Oslo kommune møttes 9. april for å utveksle krav. FO Oslo forhandler i
forhandlingssammenslutningen KAH, Kommuneansattes hovedsammenslutning.
De viktigste kravene til KAH er reallønnsøkning og opprettholde kjøpekraft, forhandlingsrett
på pensjon og lik pensjonsordning som i KS, økonomisk uttelling for etter- og
videreutdanning, hele stillinger og livsfase- og seniorpolitikk.
Fristen for å sluttføre forhandlingene er kl. 24.00, mandag 30. april.
Oslo Kommune er et eget tariffområde med eget lønnsystem og egne forhandlinger. FO har
ca. 1500 medlemmer på dette området.
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FO forhandler i Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH) som består av FO,
Fagforbundet, Musikernes felles organisasjon og Skolenes Landsforbund.
Dette tariffområdet gjelder for deg som jobber i Oslo kommune.
NHO
Søndag 8. april kom LO og NHO til enighet i årets tariffoppgjør, 14 timer på
overtid. Oppgjøret mellom LO og NHO førte til økt lønn og bedre AFP. Medlemmer av FO,
som er omfattet av 453-avtalen i NHO skal delta i uravstemningen i dette oppgjøret. FO
anbefaler medlemmene å stemme JA til resultatet.
De om lag 600 medlemmene i FO som omfattes av NHO-oppgjøret har fått tilsendt epost
med mer informasjon om hvordan uravstemningen foregår.
Fristen for å avlegge stemme er satt til 25. april 2018 kl. 2400.
NHO-området omfatter ulike private virksomheter som driver innenfor området barnevern,
helse- og omsorgstjenester, rusomsorg og asylmottak. Virksomhetene kan være tariffbundet
til ulike avtaler avhengig av bransje og landsforening i NHO. De fleste av våre medlemmer i
NHO-området er omfattet av tariffavtale 453.
Mange av våre medlemmer i NHO-området jobber i privat virksomhet innenfor:
•
•
•
•

Barnevern
Helse- og omsorgstjenester
Rusomsorg
Asylmottak

Virke
Forhandlingene starter først etter sommerferien, enten uke 34 eller 35. Vi kommer tilbake
med mer informasjon.

Uravstemning om ny avtale om offentlig tjenestepensjon
Den nye pensjonsordningen for offentlig sektor er nå ute uravstemning blant medlemmene.
I FO gjelder dette medlemmer i kommunal sektor, staten og helseforetakene. Til sammen
gjelder den for 800.000 ansatte i offentlig sektor. FO oppfordrer medlemmene det gjelder,
til å stemme JA! Vi oppfordrer tillitsvalgte til å mobilisere for at medlemmene skal delta i
uravstemningen og informer gjerne om hvorfor de bør stemme ja.
Merk fristen for å avgi stemme: tirsdag 15. mai klokken 16.00. Hold deg oppdatert på
fo.no/pensjon.
Kort sagt: Stemmer flertallet av medlemmene nei, beholder vi dagens pensjonsordning.
Stemmer flertallet ja får vi en bedre pensjonsordning. Les mer om hvorfor her.
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