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Siste nytt om hovedoppgjøret
Kort oppsummert er dette status i de ulike områdene der FO er part og forhandler om lønn
for våre medlemmer:
•
•
•
•

Hovedtariffoppgjøret for ansatte i staten har gått til brudd, med meklingsfrist 23.
mai.
I områdene KS og Oslo kommune jobber vi fortsatt med mål om å komme frem til et
resultat innen fristen natt til 1. mai.
Resultatet som ble fremforhandlet i NHO-området blir iverksatt etter et solid ja i
uravstemningen. Nå blir det forhandlinger på hver enkelt virksomhet.
For Spekter og Virke gjelder andre frister, og her har det ikke skjedd noe nytt siden
tariffnummer 1.

FOs rådgivende forhandlingsdelegasjon er samlet på forbundskontoret hele helgen og fram
til fristen. De jobber blant annet for at FOs interesser skal bli ivaretatt underveis i
forhandlingene.
Les mer: FOs forhandlingseksperter klare for hovedoppgjøret 2018
FO-medlemmene tilhører mange tariffområder, og forhandler på ulike tidspunkt:

Staten
FO forhandler i hovedtariffoppgjøret i staten som en del av forhandlingsdelegasjonen til LO
Stat. Forhandlingene startet 5. april, men natt til 29. april gikk det til brudd i
tarifforhandlingene i staten.
LO stat, Unio og YS har sammen brutt forhandlingene med staten. Neste steg er mekling,
med frist 23. mai kl 24:00.
Vi strakk oss langt, men ble ikke møtt på våre viktigste krav. For FO har det vært spesielt
viktig å rette opp i likelønnsutviklingen, men tilbudet fra staten bidro ikke til dette. FO har ca.
2.300 medlemmer i staten. Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon vedrørende bruddet.
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Viktige datoer:
5. april: Oppstart i forhandlingene
29.april: Brudd i forhandlingene
30. april: Opprinnelig forhandlingsfrist
23.mai: Meklingsfrist
Les mer
•
•
•

Krav for hovedoppgjøret i staten
Brudd i lønnsoppgjøret for ansatte i staten
Streikefaren i staten øker etter brudd

KS
Forhandlingene fortsetter inn mot fristen natt til 1.mai.
FO forhandler i tariffoppgjøret i KS som en del av forhandlingsdelegasjonen til LO Kommune.
Forhandlingene startet 11. april. Den 18. april leverte hovedsammenslutningene sine krav 2
og 25. april leverte KS sitt tilbud nummer to.
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.
Viktige datoer:
11. april: Oppstart i forhandlingene
30. april: Forhandlingsfrist
KS-området omfatter kommuneansatte utenfor Oslo. Her har FO om lag 13 000 medlemmer.
Les mer:
•
•

Tilbud nummer to fra KS til LO Kommune
Oversikt tilbud og krav mellom KS og LO Kommune

Oslo kommune
Forhandlingene fortsetter inn mot fristen natt til 1. mai.
FO Oslo forhandler i forhandlingssammenslutningen KAH, Kommuneansattes
hovedsammenslutning, på vegne av sine ansatte i Oslo kommune. I Oslo kommune har
forhandlingssammenslutningene levert krav 3. Alle sammenslutningene har levert krav på at
pensjonsbestemmelsene skal i tariffavtalen, slik at fagforeningene får forhandlingsrett på
pensjon slik de har på andre tariffområder. Å få pensjonsbestemmelsene inn i tariffavtalen
er det viktigste kravet fra KAH i det siste kravet som ble levert torsdag. I tillegg har vi lagt inn
krav på partsarbeid på tema som seniorpolitikk, heltidskultur og kompetanse.
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Oslo kommune har lagt inn krav på at de økonomiske midlene fordeles mellom en
kombinasjon av prosent- og kronebeløp på lønnstabellen, samt avsetting av midler til lokale
forhandlinger. Rammen på økonomien er på 1,9 %. Oslo Kommune er et eget tariffområde
med eget lønnssystem og egne forhandlinger. FO har ca. 1.500 medlemmer på dette
området.

Viktige datoer:
9. april: Oppstart i forhandlingene
30. april: Forhandlingsfrist
Les mer:
•
•
•
•
•

Krav 3 fra KAH
Krav 2 fra Oslo Kommune
Krav 2 fra KAH
Krav 1 fra Oslo kommune
Krav 1 fra KAH
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NHO
Både LO og YS sine medlemmer i NHO-området har sagt et solid ja til årets fremforhandlede
tariffoppgjør. Blant de av FOs medlemmer som deltok i uravstemningen stemte over 90
prosent ja. Det betyr at resultatet som ble fremforhandlet i LO-NHO-området blir iverksatt.
Dette betyr at FOs medlemmer i NHO-området får 1,30 kr ekstra per time i generelt
tillegg. Hva den enkelte får totalt vil først være klart etter at de lokale forhandlingene er
avsluttet på arbeidsplassen. En del av lønnsveksten må hentes ut i de årlige lokale
forhandlingene på den enkelte arbeidsplass for å oppnå den anbefalte rammen på 2,8
prosent.
Hovedpunktene i det fremforhandlede resultatet er:
•
•
•
•
•
•

En forbedret AFP-ordning
Enighet om målene for en ny, framtidig AFP
Slitertillegg
Økt kjøpekraft for alle
Særskilte lav- og likelønnstillegg
Dekning av reise, kost og losji

FO har om lag 600 medlemmene i NHO-området. Det 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.
Les mer:
•

Hovedavtalen LO-NHO 2018-2021

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 hadde 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.
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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 og private institusjoner.

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.
Vi oppfordrer tillitsvalgte til å mobilisere for at medlemmene skal delta i uravstemningen og
informer gjerne om hvorfor de bør stemme ja.
Del gjerne vår sak om dette på sosiale medier: https://www.fo.no/nyheter/husk-a-avgistemme-om-ny-pensjonsordning-article14017-1064.html

I FO gjelder uravstemningen medlemmer i kommunal sektor, staten og helseforetakene. Til
sammen gjelder den for 800.000 ansatte i offentlig sektor.
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.

5

