Oslo kommune
Finansutvalget

[20/01221-4]
Sak 14 Privat forslag fra Anne Haabeth Rygg (H), Espen Andreas Hasle (KrF) og
Hallstein Bjercke (V) av 27.08.2020 - Regulert forhandlingsrett - Oslos
hovedtariffavtale (Dok. 25)
Sendt til bystyret.
Finansutvalget har behandlet saken i møtet 14.01.2021 sak 14
Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:
Frode Jacobsen (A), Anne Haabeth Rygg (H), Eirik Lae Solberg (H), Elin Horn Galtung (H),
Nasir Mushtaq Ahmed (A), Eskil Pedersen (A), Sabina Syed (MDG), Arne Olav Haabeth
(MDG), Arvid Ellingsen (SV), Britt Fossum (FNB), Tommy Skjervold (F).
Dokumenter innkommet:
-

-

Privat forslag fra Anne Haabeth Rygg (H), Espen Andreas Hasle (KrF) og Hallstein
Bjercke (V) av 27.08.2020 - Regulert forhandlingsrett - Oslos hovedtariffavtale (Dok. 25)
fra Anne Haabeth Rygg; Espen Andreas Hasle; Hallstein Braaten Bjercke av 27.08.2020
(20/01221-2)
Notat 888/2020 - Anmodning om byrådets uttalelse - Privat forslag fra Anne Haabeth
Rygg (H), Espen Andreas Hasle (KrF) og Hallstein Bjercke (V) av 27.08.2020 - Regulert
forhandlingsrett - Oslos hovedtariffavtale fra Byråd for finans Einar Wilhelmsen av
16.10.2020 (20/01221-5)

MERKNADER:
Utvalgets flertall, medlemmene fra A, MDG og SV, viser til finansbyrådens notat til bystyrets
organer av 16. oktober 2020. I notatet vises det til at det er lite tradisjon for debatt i bystyret
om tarifforhandlinger. Disse medlemmer deler finansbyrådens vurdering av at det er gode
grunner til å fortsatt være tilbakeholdne med dette. Disse medlemmer viser også til at det
konkrete forslaget vil ha konsekvenser for flere andre særbestemmelser i Dok. 25. Det aktuelle
private forslaget ble fremmet før tarifforhandlingene i 2020. Disse forhandlingene er nå
gjennomført. Et lignende krav var også tema i tariffoppgjøret, og ble håndtert mellom partene
i forhandlingene. Det betyr at neste formelle stopp for å endre dette vil være tariffrevisjonen i
2022.
Partene ble gjennom forhandlingene enige om å snakke om dette i perioden fram til neste
tariffrevisjon. Det fremkommer slik i riksmeklerens møtebok: «Partsarbeid – partsrettigheter
til undervisningspersonalets lønns- og arbeidsvilkår. Partene har i tariffperioden 2018-20
gjennomført samtaler om vilkår for at en organisasjon skal kunne inngå tilsvarende
særbestemmelser som en annen organisasjon har inngått med kommunen, jf. den innledende

protokolltilførselen til overenskomstens Del C. Partene viser til at lønns- og arbeidsvilkår for
undervisningspersonalet i all hovedsak er regulert i overenskomstens Del C. Partene vil i
tariffperioden 2020-22 følge opp samtalene fra forrige tariffperiode, og drøfte eventuelle
tilslutningsformer til bestemmelsene om undervisningspersonalets lønns- og arbeidsvilkår for
organisasjoner som organiserer undervisningspersonale.» Disse medlemmer tar til orientering
at partene har blitt enige om å drøfte eventuelle tilslutningsformer til bestemmelsene om
undervisningspersonalets lønns- og arbeidsvilkår for organisasjoner som organiserer
undervisningspersonale.
Disse medlemmer har forståelse for kravet til Skolenes Landsforbund, Creo og de andre
mindre forbundene om deres ønske om å være sterkere representert på vegne av sine
medlemmer. Disse medlemmer legger derfor til grunn at partene følger dette opp i henhold til
Riksmeglers møtebok.
Utvalgets mindretall, medlemmene fra H og F, vil påpeke at bystyret som skoleeier, gjennom
dette forslaget gir arbeidsgiver instruksjon om å innta en tydelig forhandlingsposisjon. Hvis
dette skal kunne endres, og disse partene ikke har en stemme eller plass ved
forhandlingsbordet, må det endres fra kommunens side. Oslo kommune må da som
arbeidsgiver ta ansvar for å ivareta alle arbeidstagere, uavhengig av valg av fagforening. Disse
medlemmer mener det er viktig at byrådet følger opp sine løfter om å sikre ansattes
ytringsfrihet, føre en systematisk dialog med de ansattes organisasjoner og systematisk
involvere medarbeidere i utvikling av kommunens tjenester. Forslaget ivaretar
forhandlingsinstituttet og respekterer forholdet mellom partene.
Votering:
Det private forslaget fikk 5 stemmer (H, FNB og F).
Etter dette foreligger det ingen flertallsinnstilling fra finansutvalget.

Bystyrets sekretariat, Oslo 15.01.2021

Inger Kvannes
Godkjent og ekspedert elektronisk
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