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Innledning 
Årets tariffoppgjør i denne sektoren er på mange måter historisk. Vi kom i mål uten 
mekling og mange timer før forhandlingsfristen løp ut. KS ventet heller ikke på at 
oppgjøret i Staten skulle bli ferdig før de begynte å forhandle, slik de vanligvis gjør. 
Det som ikke er historisk er størrelsen på lønnstilleggene. Rammen er på 2,4%. 
 
Forhandlingsutvalget i Skolenes landsforbund oppfordrer medlemmene til å 
stemme ja til oppgjøret i uravstemmingen. 
Vi mener profilen i oppgjøret i hovedsak er bra. Vi er spesielt fornøyde med at våre 
medlemmer i lærer- og adjunktkoden ikke ble lønnstapere nok en gang. Her fikk vi 
veldig god drahjelp fra resten av LO Kommune. 
Sammen klarte vi også å hindre at stillinger med krav om master havnet i kapittel 5, med 
den følge at de bare ville hatt lokale lønnsforhandlinger framover. Vi fikk også hindret at 
skolelederne automatisk skal være i kapittel 3, også det et kapittel med bare lokal 
forhandlingsrett. 
I tillegg er vi glade for at vi nå får en 16-års lønnsstige for alle i kapittel 4, med de 
forbedringer det gir for store grupper. LO Kommune fikk også gjennomslag for at en ny 
stillingsgruppe for fagarbeidere skal innføres fra 01.08.2017. 
SL fikk gjennom vårt krav om at også yrkesfaglærere med 3-årig YFL-utdanning skal 
innplasseres som adjunkt. 
 
 
Nytt lønnssystem fra 01.08.2017 i kapittel 4 
Partene er enige om å harmonisere lønnsnivået mellom de ulike høyskolegruppene. Det 
betyr at alle med en treårig høyskoleutdanning plasseres på samme nivå i 
stillingssystemet. Det samme gjelder alle med henholdsvis fireårig utdanning, femårig 
utdanning og masterutdanning/lektor. 
Dette betyr at vi vil ha ett, helhetlig lønnssystem i kapittel 4 i framtida. Oppdelinga i 4B 
og 4C opphører. 
Kompetanselønnssystemet blir ikke påvirket av endringene.  
 
Lokale forhandlinger 
Det er ikke satt av penger til lokale forhandlinger i kapittel 4 i 2016.  
I 2017 er det satt av 0,9%. 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

PS! 
Grunnlønn framkommer som «årslønn» på lønnsslippen din.  
Grunnlønn er betegnelsen på den lønna som er tillagt en stilling uten de 
forskjellige tillegg. Funksjonstillegg er f. eks. ikke en del av grunnlønna.  

 



 
 
Spesielt om lærer- og adjunktkoden 
 

På tabellen for sentrale tillegg pr. 01.05.2016 (side 4) ser man dette: 
(Ansiennitet) 8 år 10 år 
Lærer 2,40%/13400** 2,40%/19100** 
Adjunkt  2,40%/16.100** 

**  Det sentrale tillegget på 2,4 % beregnes av grunnlønn pr. 30.04.2016. Deretter gis kronetillegget.  
 

Dette betyr at man først øker den enkeltes grunnlønn med 2,4%. Deretter legges 
kronebeløpet på toppen av det igjen. Ut fra dagens laveste årslønn blir resultatet slik per 
01.05.16: Eksempel for lærer 8 år – Grunnlønn + 2,4% + 13400 = Ny grunnlønn 
 

(Ansiennitet) 8 år 30.04.16 Ny 8 år 10 år 30.04.16 Ny 10 år 
Lærer 402 200 425 253 416 700 445 801 
Adjunkt   453 300 480 279 
 

Siden lærer- og adjunktkoden gjennomgående får et prosenttillegg vil det ikke være noe 
samsvar mellom det som heter” Utregnet laveste årslønn” på tabellene på side 5 og 7 og 
den faktiske lønna til de som allerede er i stilling.  
 

Eksempel på faktisk lønn: 
 16 år per 30.04.16 16 år per 01.05.16 16 år per 01.08.17 

Lærer 456 500* 467 456 476 805 
Adjunkt 487 000* 498 688 508 662 
*Utregnet laveste årslønn 30.04.16, 01.05.16 og 01.08.17 
 

Merk: Hvis en lærer eller adjunkt hadde høyere grunnlønn per 30.04.2016 enn den som 
framkommer av tabellen, vil også lønna per 01.05.16 og 01.08.17 øke tilsvarende.  
 

Utviklingen i grunnlønn for lærerkoden: 
År 0 2 4 6 8 10 16 

30.04.16 373 700 381 200 388 700 393 700 402 200 416 700 456 500 
01.05.16 373 700 381 200 388 700 393 700 415 600 435 800 456 500 
01.08.17 376 200 383 700 391 200 396 200 418 100 438 300 456 500 
 

Utvikling i grunnlønn for adjunktkoden: 
År 0 2 4 6 8 10 16 

30.04.16 415 800 424 200 432 500 438 100 447 200 453 300 487 000 
01.05.16 415 800 424 200 432 500 438 100 447 200 469 400 487 000 
01.08.17 415 800 424 200 432 500 438 100 447 200 469 400 487 000 
 

Som man ser er det lite økning i grunnlønna for lærer- og adjunktkoden, bortsett fra på 8 
og 10 års trinnet. Dette har sammenheng med harmoniseringen mellom tidligere 4B og 
4C. 
Dette betyr ikke at lærere og adjunkter ikke får lønnstillegg.  Per 01.05.16 legges det 
2,4% på den lønna du hadde 30.04.16, og fra 01.08.17 legges det 2% på den lønna du 
hadde per 31.07.17. Din lønn vil altså øke, selv om ikke grunnlønna gjør det. 
 

Alle lærere og adjunkter får 2,4% per 
01.05.16 og ytterligere 2% per 01.08.17 



 
 
 
 
 
 
Pensjon 
Det er nedsatt en arbeidsgruppe som fortsetter å jobbe med pensjonsspørsmålet fram 
mot mellomoppgjøret i 2017. 
 
 
Annet 

- Fra 01.08.17 innføres det en ny stillingsgruppe for fagarbeiderstillinger med 
ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning. 

- Ledere, fagledere og arbeidsledere i kapittel 4 får 2,4% fra 01.05.16 og ytterligere 
2% fra 01.08.17. 

- Utregnet laveste a rslønn for stillingsgruppen «Stillinger uten særskilt krav om 
utdanning», pa   16-a rstrinnet, skal av partene reguleres slik at den minst tilsvarer 
75 % av gjennomsnittlig utregnet laveste a rslønn pa  16-a rs trinnet for 
stillingsgruppene. 

- Kveldstillegget for arbeidstakere som ikke jobber turnus øker fra 21 til 26 
kroner. 

 
 

Det fins en mengde mindre endringer og presiseringer i forslaget til ny tariffavtale. 
Ingen av disse medfører vesentlige endringer, men er mer av typen ”språkvask”. 
Endringene framgår av vedlagte protokoll. 
 
 
 
 
 
 

For lønnsutviklingen til de øvrige stillingskategoriene 
viser vi til protokollen s. 5 og 7. 


