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KS Debatthefte II 2023 - Mellomoppgjøret 2023

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Bærum kommune vedtar at innspill til KS Debatthefte II 2023 – Mellomoppgjøret 2023, slik 
det fremkommer av vedlegg 1, oversendes KS. 

SAKEN I KORTE TREKK
Ingress
KS inviterer hvert år kommunene og fylkeskommunene til å gi innspill til kommende lønns- og 
tariffavtaleforhandlinger basert på deres behov, prioriteringer og andre dagsaktuelle temaer gjennom 
debattheftet. I år har KS valgt å dele heftet i to for at det skal komme tydelig frem hvilke innspill som 
behøves før mellomoppgjøret. Dette gjøres i «debatthefte II – 2023. Mellomoppgjøret 2023» som bør leses i 
sin helhet sammen med denne saken. 
Kommunedirektøren legger i denne saken frem problemstillingene i «Debatthefte II – 2023. 
Mellomoppgjøret 2023» til politisk behandling.

Tidligere behandling
Saken har ikke blitt behandlet tidligere

Redegjørelse 

Hovedtariffoppgjøret 2022
Hovedtariffoppgjøret 2022 ble som ventet et meget krevende lønnsoppgjør. Til tross for dette ble 
hovedsammenslutningene og KS enige om en meklingsløsning og inngåelse av ny Hovedtariffavtale. 
Hovedtariffavtalen ble enstemmig vedtatt av kommunene gjennom uravstemning. 
Etter behandling i de ulike arbeidstakerorganisasjonene valgte 37 av 40 organisasjoner å tilslutte seg ny 
hovedtariffavtale gjeldende fra 1.5.2022. Ny Hovedtariffavtale gjelder dermed alle kommuner, 
fylkeskommuner og arbeidstakerorganisasjoner, med unntak av Utdanningsforbundet, Skolenes 
Landsforbund og Norsk Lektorlag. For lærerorganisasjonene vil resultatet av hovedoppgjøret i 2022 avgjøres 



av Rikslønnsnemnda i 13.februar 2023.

Mellomoppgjøret 2023 – innspill til forhandlingsmandat
Hovedtariffavtalen er inngått for en to-årig periode frem til 30. april 2024. Forhandlingene i 2023 er derfor et 
mellomoppgjør der det kun forhandles om lønnsreguleringer. Forhandlinger knyttet til tekstlige og 
konseptuelle endringer i Hovedtariffavtalen er kun aktuelle ved hovedoppgjør. 

Debattheftet II beskriver hvordan tariffoppgjør gjennomføres og hvordan tarifftillegg kan avtales. Bærum 
kommunes innspill til mellomoppgjøret 2023 er sammenstillet av KS Viken, og er en viktig del av 
beslutningsgrunnlaget ved Hovedstyrets behandling og skissering av KS’ forhandlingsmandat for 
mellomoppgjøret.

Mellomoppgjøret 2023 – Økonomisk ramme
Det økonomiske grunnlaget for forhandlingene beskrives i Hovedtariffavtalen, der det vises til økonomisk 
ramme i frontfaget, lønnsutvikling i sammenlignbare tariffområder, og den økonomiske situasjonen på 
forhandlingstidspunktet. 

Før forhandlingene i 2023 er en del av den økonomiske rammen bundet opp i avtalte tarifftillegg (nye lørdag-
/søndagstillegg, kvelds- og nattillegg) fra 1.1.2023, overheng og glidning. Hvor mye som faktisk er bundet 
opp, kan KS først beregne når Rikslønnsnemndas kjennelse for arbeidstakerorganisasjonene som ikke har 
tilsluttet seg ny Hovedtariffavtale foreligger. Størrelsen på faktisk disponibel økonomisk ramme ved vårens 
forhandlinger er derfor foreløpig ikke avklart.

Vurderinger av behov og prioriteringer foran lønnsoppgjøret i 2023 gjøres i en tid med stor økonomisk 
usikkerhet.

Gjennom lønnssystemet i HTA får om lag ni av ti ansatte størstedelen av sin lønn fastsatt i sentrale 
forhandlinger gjennom HTA kapittel 4. Debatthefte II s. 7 og 8 beskriver lønnssystemet og stillingsstrukturen. 
I debatthefte II side 18 gjennomgås hvilke ulike måter de sentrale parter kan avtale å bruke disponible 
lønnsmidler på.

Mellomoppgjøret 2023 – Bærum kommunes prioriteringer
Kommunedirektøren legger i denne saken frem problemstillingene som ønskes aktualisert i «Debatthefte II – 
2023. Mellomoppgjøret» til politisk behandling.

Det er ventet at kommunesektorens rekrutteringsutfordringer blir et sentralt tema også i mellomoppgjøret. 
Kommunesektoren må fortsette å tilby konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår. Erfaringen er at det er 
flere grupper som oppleves som utfordrende å rekruttere, det gjør det særlig vanskelig å skulle prioritere 
noen grupper framfor andre. 
KS’ lønnssystem baseres på lik garantilønn for alle stillinger med lik utdanningslengde. Det innebærer at det 
er lik utdanningslengde som løftes lønnsmessig, og ikke enkelte yrkesgrupper spesielt. De siste årene har 
arbeidstakere med universitets-/høgskoleutdanning vært prioritert ved tariffoppgjørene.

Lønnsmidler avsatt til lokale forhandlinger
I det sentrale lønnsoppgjøret kan partene bli enige om lønnsmidlene fordels kun sentralt eller at deler av 
rammen skal avsettes til lokale forhandlinger. I lokale forhandlinger, såkalte pott-forhandlinger, gis 
kommunene mulighet til å vurdere lokale behov og på grunnlag av dette prioritere særlig yrkesgrupper det 
er krevende å rekruttere, samt vurdere om kommunen vil innføre egengarantilønn utover minstelønnen i KS 
for enkelte grupper, kostnadene blir da belastet forhandlingspotten – mens videre bruk av høyere 
garantilønn kan ses på som en investering for rekruttering og tas av kommunenes lønnsmidler generelt. 



Bærum kommune har ved tidligere pott-forhandlinger valgt å innføre egne garantilønn over KS, dette gjelder 
særlig innen helsesektoren og for ressurser som arbeider i turnus. 
Kommunedirektøren vurderer at det vil være fordelaktig at det settes av mest mulig midler til lokale 
forhandlinger i årets mellomoppgjør for selv å kunne foreta egne prioriteringer etter lokale behov.

Helsesektorenes utfordringer
Som skissert i Debatthefte I ser en at kommunale helse- og omsorgstjenester koster kommunene mer for 
hvert år. På landsbasis, Bærum kommune inkludert, ser vi en økning av antall eldre innbyggere som øker 
presset på helse- og omsorgstilbudet, samtidig som behovet for helsetjenester blant yngre brukere øker. 
I Bærum, som i landet ellers, vokser antall eldre vesentlig mer enn det samlede innbyggertallet. Tidlig i 
perioden vil den største befolkningsøkningen i Bærum finne sted blant yngre eldre. Veksten i aldersgruppen 
80–84 år er beregnet til omtrent 43 prosent frem til og med 2026. Prognosen viser at den samlede økningen 
i denne aldersgruppen er beregnet til 127 prosent frem til 2047. For aldersgruppen 85–89 år viser prognosen 
en økning på omtrent 14 prosent frem til 2026, etterfulgt av en økning til 158 prosent i 2047. For 
aldersgruppene 90–94 år er det ventet en økning på 0,5 prosent frem til 2026, stigende til 155 prosent i 
2047. Hovedtyngden av veksten kommer etter 2028. Befolkningsprognosen viser at aldersgruppen 95 år og 
eldre vil øke med 9 prosent frem til 2026, og stigende til 170 prosent i 2047. Samlet for aldersgruppen 80 år 
og eldre er det forventet en økning fra rundt 6 100 innbyggere til 14 700 innbyggere fra 2022 til 2047. Av 
økningen på 8 600 personer er omtrent 3 600 personer i aldersgruppen 80– 84 år, 2 900 er i aldersgruppen 
85–89 år, 1500 personer er i aldersgruppen 90–94 år og 600 personer er 95 år eller eldre.
 
Bærum kommune har gjennom 2022 hatt utfordringer når det gjelder å dekke behovet for sykepleiere. Den 
senere tiden er kommunens erfaring at det også har blitt mer utfordrende å rekruttere helsefagarbeidere. 
Forekomsten av demens i Bærum kommune er stigende, i takt med det økende antallet eldre i befolkningen. 
En av de største utfordringene for kommunen i årene fremover, vil være behovet for både å rekruttere og 
styrke den generelle kompetansen i kommunehelsetjenesten, slik at flere kan ivareta en sykere og eldre 
befolkning.
Det har over tid vært fokus på manglende spesialkompetanse innen helsesektoren, særlig blant sykepleiere 
og vernepleiere. Dette er en nasjonal utfordring, og er særlig gjeldende for Bærum kommune som også er en 
del av arbeidsmarkedet rundt Oslo kommune. 

Dette krever at kommunen tenker nytt og innovativt rundt helsetilbudet, noe som fordrer at en vurderer 
hvilken kompetanse som er nødvendig for å utføre de ulike oppgavene som må løses for å gi et kvalitativt 
godt tilbud til våre innbyggere. Det er behov for en dreining til en organisering av tilbudet som rendyrker hva 
som krever spesialisering og kompetanse som skal ivaretas av sykepleiere og vernepleiere, mens en rekke 
helsefaglige oppgaver som i dag ivaretas av sykepleiere, kan ivaretas av ressurser med helsefaglig 
kompetanse, eksempelvis helsefagarbeidere. For å dekke framtidens behov for helsetjenester er økt 
rekruttering av helsepersonell, og spesielt sykepleiere og helsefagarbeidere, en sentral nøkkel for lykkes i å 
tilby tilstrekkelige og gode tjenester.

I tillegg til rekruttering av eksterne ressurser er det sentralt at kommunen også selv tar ansvar for å 
bygge/utvikle kompetanse innen helsefaget ved å legge til rette for at flere, allerede ansatte, gis mulighet til 
å ta fagbrev, samt øke antall lærlinger innen dette fagfeltet. 
Kommunedirektøren vurderer at gruppen innen lønnsramme 4.2 og 4.3, altså de med krav om fagbrev og 
krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning, bør prioriteres for sentrale tillegg. 

Fagbrev innen tekniske yrker og ny teknologi
En satsing på lønnsramme 4.2 og 4.3 vil også treffe økt behov for ressurser med fagbrev innen tekniske yrker, 
særlig ressurser med nye fagbrev hvor kompetanse innen ny teknologi er ivaretatt.

Utdanningssektoren



Der kommunen ser et økende behov for ressurser innen helsesektoren ser man en nedgang i antall fødte 
barn og tilflytting av mennesker i etableringsfasen. Dette innebærer at behovet for rekruttering innen denne 
sektoren er i endring. Lokalt i Bærum er det også lagt vekt på en åpning/dreining som gir innpass til flere 
yrkesgrupper inn i utdanningssektoren for å ivareta oppgaver som tradisjonelt har vært ivaretatt av 
undervisningspersonell. Det er fortsatt en forutsetning at lærernormen oppfylles, denne kan ikke erstattes 
av andre yrkesgrupper. Likevel er det på kort sikt behov for å rekruttere og beholde kvalifisert 
undervisningspersonell i Bærumsskolen, det er særlig utfordrende å rekruttere personell med 
undervisningskompetanse for 1.-7.trinn, på landsbasis utdannes det færre for disse trinnene.

Det er forskrift til opplæringsloven § 14 – Krav til pedagogisk kompetanse til tilsetjing som regulerer 
kompetansekravene. Her påpekes det at det er skoleeier som vurderer hva som er relevant utdanning i 
samsvar med regelverket i forbindelse med tilsetting. Kommunen kan altså vurdere om det er flere 
utdanninger enn det vi vurderer til kvalifisering til undervisningsstilling enn det vi gjør per dag. Kommunen 
har per 1.1.2023, i samråd med arbeidstakerorganisasjonene, vurdert at ressurser med minimum bachelor 
nå kvalifiserer til undervisningsstilling selv om dette ikke er direkte beskrevet i forskrift til opplæringsloven. 

Når det ikke er mulig å få tak i lærere som fyller kompetansekravene, kan skolene ansette midlertidig med 
hjemmel i opplæringsloven § 10-6. Det er åpent for å tilsette fast på vilkår at utdanningen blir fulført innen 
avtalt periode. 
Per i dag er andelen årsverk med fullverdig undervisningskompetanse på 91,65 %. Den totale andelen 
årsverk som per i dag er i stillingskoder for undervisningspersonell uten godkjent utdanning er altså 8,35 %, 
av disse igjen har 73,9 % som har minst 3 års høyskole/universitetsutdanning.  Kommunen bør kartlegge 
hvilken kompetanse de som ikke tilfredsstiller kompetansekravene faktisk innehar, hva som kreves av 
ytterligere utdanning, og hvilke tilretteleggingsbehov aktuelle ansatte har for å kunne fullføre utdanning som 
kvalifiserer disse for en undervisningsstilling. Antall årsverk i stillingskoder for undervisningspersonell uten 
godkjent utdanning som har ingen eller mindre enn 3.årig utdanning er på 2,17 %.

Kommunenes utfordringer med å rekruttere nødvendig kompetanse er, både på kort og lang sikt, krevende. 
Konkurransen om nødvendig kompetanse er krevende, både kommunene imellom, og også mellom 
kommunal, statlig og privat sektor. Konkurransesituasjonen fordrer både lønnsmessige, og andre typer tiltak, 
for å tiltrekke seg de nødvendige ressurser. Den økonomiske situasjonen, både internasjonalt og nasjonalt, 
er fortsatt usikker. I en slik situasjon er det spesielt vanskelig å prioritere noen grupper framfor andre, men 
dersom et valg må tas er det situasjonen i helsesektoren som er den mest utfordrende deretter 
undervisningspersonell med mastergrad.

Vurdering
Tre spørsmål KS ønsker belyst:

1. Bør den økonomiske rammen i mellomoppgjøret fordeles sentralt, eller bør deler av den 
forhandles lokalt, ut fra lokale behov og prioriteringer?

2. Hvis det avsettes midler til lokale forhandlinger, hvor stor bør potten i så fall være?
3. Hvis rammen fordeles sentralt:

· Er det ønskelig at alle ansatte får omtrent like store tillegg eller er det ønskelig med en 
tydeligere prioritering av enkelte grupper framfor andre?

· Om enkelte grupper skal prioriteres, hvilke stillingsgrupper og/eller ansiennitetstrinn bør 
i så fall få størst tillegg?

Svarene på disse spørsmålene er vedlagt saken som kommunedirektørens forslag til høringsinnspill fra 
Bærum kommune. 

Intern prosess og ekstern medvirkning
Innholdet i høringssaken er et resultat av et felles arbeid i direktørgruppen med gjensidig medvirkning. 



Konsekvenser av beslutningene
Hensikten med saken er å gi KS et konkret innspill til forhandlingsmandatet for mellomoppgjøret 2023. Det 
er sentralt at kommunen er et aktivt i medlemsdialogen og i forankringen av KS tariffpolitiske posisjoner.  
Debatthefte og KS strategikonferanser vil danne grunnlag for det mandat hovedstyre vedtar for 
forhandlingene i lønnsoppgjøret. 

Vedlegg:
Vedlegg 1 – Høringssvar KS Debatthefte II 2023 – Mellomoppgjøret 2023 - 
Bærum kommune

6166033

Vedlegg 2 - KS Debatthefte II 2023 - Mellomoppgjøret 2023 6166065


