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Det Norske Diakonforbund var samlet til Landsstyremøte 2. - 4. mai. Det ble et flott møte med tid både for viktige
samtaler om aktuelle forbunds-saker, nettverksbygging og hyggelige møter med nye og gamle kollegaer. Landsstyret
består av forbundets stiftsledere og sentralstyret og møtes en gang i året.

I dette nummeret kan du bl. a. lese om:
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Prinsipp og dilemma
Av Ragnhild Lied, Unio-leiar
Som engasjerte tillitsvalde og fagforeiningsleiarar opplever vi somme
tider at det blir stilt strenge krav til dei vala vi tar, og i nokre
samanhengar blir dessa vala særleg viktige. Eg skal representere Unio
utad og opptre på korrekt og forsvarleg måte. Unios omdømme skal
ivaretakast, det same skal rettane til dei tilsette. Då kan det til tider
vere vanskeleg å manøvrere i dette landskapet, men likevel må vi tore
å ta nokre val.
I det siste har eg opplevd fleire eksempel på at det ikkje alltid er enkelt å stå på prinsippa. Då
hotellstreiken bles over landet, fekk vi i Unio ei rekkje spørsmål frå forbunda om korleis dei
burde agere. Dei hadde bestilt seminar og konferansar på hotell der medlemmer av
Fellesforbundet var tatt ut i streik. Skulle seminaret haldast, eller skulle dei melde frå om at
seminaret vart avlyst eller utsett? Mitt råd den gongen blei: Er det tale om streikebryteri, er svaret
klart og enkelt: hald deg unna! Eg oppmoda også tillitsvalde og fagorganiserte om å stille seg
spørsmålet: Synest eg det vil vere greitt å passere streikevakter inn til ei bedrift som er
streikeramma?
På same tid var også Unio i forhandlingar, og nokre av våre eigne folk trong ein stad å bu. Skulle
dei booke inn på eit hotell som gjekk på halv maskin? Skulle dei bruke Airbnb der eigaren
kanskje ikkje betalar skatt av inntekta og utkonkurrerer dei seriøse aktørane? Dilemmaene er
mange, og det er fort gjort å gjere feil. Eit døme er den profilerte LO-toppen Boye Ullmann som
kjøpte pizza hos ein restaurant der hans eigne medlemmer frå Fellesforbundet var tatt ut i streik.
Han la seg heilt flat, og gjekk streikevakt for å bøte på tabba. Men slikt er godt pressestoff, så vi
må forsøke å ta dei rette vala – dei som ikkje blir førstesida i avisa.
Ei anna litt kinkig sak, er Rygge flyplass og Ryanair. Og særleg for fagrøyrsla. Om Ryanair
forsvinn, forsvinn også opp mot 1000 arbeidsplassar i eit område av landet som allereie slit med
høg arbeidsløyse. Mange har vore ute og kritisert regjeringa for innføringa av flyseteavgifta som
Ryanair hevdar er årsaka til at dei nå forlet Rygge. (At dei i staden flyttar delar av verksemda til
Gardermoen og Torp, er ei anna side av saka.) Samstundes kjempar Parat mot Ryanair for å sikre
lønn, pensjon og andre rettar for sine medlemmer i lufta. Ryanair har vore kritisert for å betale
lågare arbeidsgjevaravgift enn sine konkurrentar, for at dei ikkje har betalt feriepengar til dei
tilsette, ikkje tenestepensjon og så vidare. Dei motarbeider norsk tariffbinding.
Her ser kampen ut til å stå mellom arbeidsplassar og rettar for dei tilsette. Begge kampane er
enkle å forstå og innanfor dei oppgåvene fagrørsla har. Men dilemmaet oppstår når vi må velje
mellom desse interessene; satse på Ryanair for å sikre arbeidsplassane eller fly med eit anna
selskap der dei tilsette er betre ivaretatt?
I dette spørsmålet har vi også fått nokre nye politiske konstellasjonar. For medan Arbeiderpartiet
går for arbeidsplassane, talar no Høgre-folk om korleis Ryanair nektar dei tilsette å organisere seg
og at ein difor ikkje bør fly med dei.
Det er ikkje så lett å vite kva som er solide argument og kva som er vikarierande argument i
denne saka. Men for oss som fagforeining, meiner eg vi må vere klare på at vi ikkje kan
underminere sentrale faglege rettar for dei tilsette sjølv om det skulle true arbeidsplassar.
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OPPGJØRET I KA
Forhandlingene i dette oppgjøret ble avsluttet med enighet mandag 20 juni.
For 2016 er bl.a: avtalt:
a) HTA kapittel 4 - sentrale tillegg
Det gis følgende sentrale tillegg pr. 01.05.2016 til ansatte i kapittel 4:

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Lønnsgruppe 1

7 300

7 300

7 300

7 300

7 300

7 300

*

Lønnsgruppe 2

7 300

7 300

7 300

7 300

7 300

7 300

7 300

Lønnsgruppe 3

6 200

6 300

9 800

11 100

13 500

9 400

8 300

Lønnsgruppe 4

20 200

20 800

25 300

26 600

22 200

9 400

6 900

Lønnsgruppe 5

25 800

27 000

28 300

24 400

10 700

8 800

14 900

* Ingen på årslønn lavere enn 384 700, dog slik at ingen skal ha mindre enn 7 300 i tillegg
For 2017 er bl.a. avtalt:
Det gjøres følgende endringer pr. 01.08.2017 for ansatte med stillinger i kapittel 4:

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Lønnsgruppe 1

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

Lønnsgruppe 2

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

7 500

Lønnsgruppe 3

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

13 300

Lønnsgruppe 4

0

0

0

0

0

0

15 000

Lønnsgruppe 5

24 700

24 800

25 000

25 300

25 700

25 700

25 900

I tillegg skal det gjøres lokale forhandlinger innenfor en ramme på 0,9% pr 1. september 2017.
Viser ellers til hjemmesiden.
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Her er garantilønnstabell pr 010516:
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Her er garantilønnstabell pr 010817:

Partene har frist til 19 august med å godkjenne. Etterbetaling vil tidligst komme i september.
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REGULERING AV GRUNNBELØPET OG PENSJONANE FRÅ 1.
MAI 2016
Pressemelding frå regjeringa 19.05.2016
Regulering av grunnbeløpet i folketrygda: Grunnbeløpet aukar frå 90 068 til 92 576 kroner frå 1. mai 2016. Dette er
ein auke på 2 508 kroner, som svarar til 2,78 prosent.
Regjeringa og organisasjonane har drøfta talgrunnlaget for årets regulering av folketrygdas grunnbeløp og pensjonar
frå 1. mai 2016. Årets trygdeoppgjør er gjennomført etter gjeldande reglar for regulering av grunnbeløpet og
pensjonar. Talgrunnlaget har vore drøfta med Pensjonistforbundet, Seniorsaken, Forsvarets seniorforbund,
Landslaget for offentlige pensjonister, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Samarbeidsforumet av
funksjonshemmedes organisasjoner, LO, YS, Unio og Akademikerne. Det har ikkje vore usemje om talgrunnlaget
for årets regulering.

Kven får kva?
-

Uføretrygda og andre som får sine ytingar regulert gjennom grunnbeløpet, får ein
inntektsauke på 2,78 prosent.
Alderspensjon under opptening blir auka med 2,78 prosent.
Regulering av løpande alderspensjonar: Alderspensjonistar får ein auke i pensjonen på
2,01 prosent.

Regulering av satsane for minste pensjonsnivå/ garantipensjon
For alderspensjonistar aukar satsane for minste pensjonsnivå/garantipensjon med 2,28 prosent. Etter auken utgjer
satsane følgande:
 Låg sats (ektefellen har pensjon) aukar frå 139 728 til 142 915 kroner.
 Ordinær sats (ektefellen har uføretrygd eller inntekt over 2G) aukar frå 162 566 til 166 274 kroner.
 Høg sats (einsleg pensjonist eller pensjonist med ektefelle som har inntekt under 2G) aukar frå 175 739 til
179 748 kroner.
 Særskilt sats (forsørgjer ektefelle over 60 år og fyller vilkåra for rett til ektefelletillegg) aukar frå 274 085 til
280 337 kroner.
Alderspensjonar under utbetaling skal først regulerast med lønsveksten, justert for eventuelle avvik mellom faktisk
og forventa lønnsvekst to år tilbake i tid, og frå denne summen blir det trekt 0,75 prosent.
Satsane for minste pensjonsnivå/garantipensjon for alderspensjonistar blir regulert med same lønsvekst og etter det
justert for effekten av levealdersjustering for 67-åringar i reguleringsåret.
Grunnbeløpet, uføretrygd og alderspensjon under opptening skal regulerast i samsvar med lønnsveksten for dei
yrkesaktive.

Minste årlege yting for uføretrygda blir etter reguleringa





Ordinær sats: 211 073 (2,28 G, lever saman med ektefelle eller sambuar)
Ordinær sats for ung ufør: 246 252 (2,66 G)
Høg sats: 229 588 (2,48 G, einsleg uføretrygda)
Høg sats for ung ufør: 269 396 (2,91 G)
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ANDRE HOVEDTARIFFORHANDLINGER 2016
OPPGJØRET I KS
Dette oppgjøret ble for første gang på mange år gjennomført ved forhandlinger.
Ved oppgjøret ble gjort justering og tilpassinger av lønnsgrupper til erstatning for tidligere 4B og
4 C. Oppgjøret ble forhandlet frem innenfor en ramme på 2,4%.
For 2016 gjelder:

For 2017 er avtalt:

Vi henviser for øvrig til til oppslag på hjemmesiden hvor hele tariffavtalen er å finne.
FRA PROTOKOLLEN :
Pensjon i tariffperioden
Partene er enige om å fortsette arbeidet med å tilpasse pensjonsordningen i KS-området til
den nye folketrygden og pensjonsordningen i staten, der dette er hensiktsmessig. Arbeidet
skal, dersom det legges til rette for det, skje i samspill med staten.
Arbeidet i det partssammensatte pensjonsutvalget videreføres. Pensjonsutvalget skal etter
behov initiere pensjonsutredninger av betydning for kommunal sektor og følge disse opp i
utvalgsarbeidet.
Partene er enige om at følgende premisser skal legges til grunn for det videre arbeidet:
Fremtidig tjenestepensjonsordning i KS -området skal omfatte tjenestepensjon og
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AFP-ytelse, og blant annet bygge på livsvarige ytelser i en felles offentlig tjenestepensjon med
overføringsavtale, som er bedre tilpasset folketrygden.
En fremtidig ordning bør blant annet bidra til å:
• gi gode insentiver til å stå i arbeid
• gi akseptable og forutsigbare kostnader
• gi kommuneansatte gode pensjoner tilpasset sektorens kjønns
- og yrkesmønstre
• være et forutsigbart og enklere system
• bedre mobiliteten i arbeidsmarkedet
• ivareta kjønns- og aldersnøytralitet

OPPGJØRET I STAT
Oppgjøret i Stat gikk til mekling. Meklingen førte frem. Den førte til en avklaring på to områder
som er særlig viktige for Unios medlemmer, forhandlingsretten for avtalefestet pensjon og
lønnsfordelingen i staten. Forhandlingsretten på pensjon er beholdt uendret. Lønnsfordelingen er
gjort med et prosentvis tillegg og en tilfredsstillende lokal pott.
Unio forhandlet fram 1,15 prosent i sentralt tillegg med virkning fra 1. mai i år og 1,5 prosent til
lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli. I tillegg ble det foretatt endringer beregnet til 0,1
prosent på fellesbestemmelsene.
Oppgjøret fikk en ramme som frontfaget.
OPPGJØRET I OSLO
Ble også gjennomført ved forhandlinger.
OPPGJØRET I SPEKTER
Siste fase i forhandlingene for områdene 10 og 4 ble gjort 15 juni med enighet mellom partene.
OPPGJØRET I VIRKE
Forhandlingene er flyttet til august 2016.
Se for øvrig enten vår hjemmeside eller Unios for mer informasjon.

Hei.
-

Har du husket å melde endringer av kontaktinformasjon?

-

Har du sjekket hva KNIF Trygghet Forsikring kan tilby deg?

-

Har du sjekket hva tilbudet fra Sparebanken SØR kan bety for deg?
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DIAKONIENS DAG 2016
Diakoniens dag ved Diakonhjemmet 20. april var fullbooket. Temaet i år var «Mangfold - en
gave og oppgave». Hovedforedraget var ved Henrik Syse og ett av seminarene var ved diakonen i
Tinn, Silje Sjøtveit.

Diakoniens dag 2017 er 19. april.
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