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B-rundskriv nr.: B/2-2021
Dokument nr.: 21/01334-1
Arkivkode: 0
Dato: 04.05.2021                  
Saksbehandler: KS Forhandling

Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

TARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2021 - BRUDD

Mellomoppgjøret i kommunal sektor endte fredag 30. april 
med brudd med alle forhandlingssammenslutningene, dvs. LO 
Kommune, Unio, YS-K, og Akademikerne kommune.

Alle forhandlingssammenslutningene har på vegne av sine 
medlemsorganisasjoner varslet plassoppsigelse i henhold til 
Hovedavtalens del A, § 5-1-1. Plassoppsigelsene synes å 
omfatte samtlige medlemmer på alle områder hvor 
Hovedtariffavtalen gjelder.

Etter Hovedavtalens del A, § 5, pkt. 5-1-1 c, skal oppgave over 
de arbeidstakere som skal tas ut i arbeidskamp (navnelister) 
presenteres den lokale arbeidsgiver minst fire dager før 
plassfratredelsen. Navnelistene skal leveres senest torsdag 20. 
mai klokken 15. Navnelistene skal i år sendes digitalt på e-
post til postmottak, med kopi til kommunedirektør/rådmann. 

Første meklingsmøte fant sted 5. mai klokken 12.00. 
Hovedmekling skjer fra 25. mai og skal avsluttes innen klokken 
24.00 den 26. mai. Dersom meklingen ikke gir noen løsning, vil 
det kunne settes i verk streik.
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En eventuell streik kan etter tidligst igangsettes fra 
arbeidstidens start 

torsdag 27. mai 2021

Nærmere beskjed vil bli gitt gjennom våre informasjons-
kanaler. Følg også med i media. 

Alle fylkeskommuner, kommuner og bedriftsmedlemmer som 
omfattes av Hovedtariffavtalen, vil kunne bli berørt av en 
eventuell arbeidskamp. Vi gjør oppmerksom på at 
Hovedtariffavtalene for E-verk og konkurranseutsatte bedrifter 
ikke omfattes av plassoppsigelsene. 

Alle våre medlemmer bør snarest ta de nødvendige 
forholdsregler. 

KS viser til brev til medlemmene av 15.03.2021, Hovedavtalens 
del A, § 5, samt heftet "Streik - Forholdsregler ved 
arbeidsnedleggelse og annen arbeidskamp", 11. utgave. 
«Streikeheftet» kan bestilles på www.kf.no. 

Som følge av endringer i Hovedavtalen, er det blitt en viktig 
endring streikeheftet i kap. 3.1 Forholdsregler ovenfor 
arbeidstakere som er i streik eller lockout under punktet 
Pensjonsforholdene. Der står det følgende i heftet: «De 
streikende skal meldes ut av pensjonsordningen fra 
plassfratredelsesdato, og pensjonsinnskudd skal stanses». 
Dette gjelder ikke lenger. 

I Hovedavtalen del A § 5-1-1 f) fra 1.1.2020 er det nå avtalt at: 
«Arbeidstakere i lovlig arbeidskamp skal ikke meldes ut av AFP 
og tjenestepensjonsordningen. Arbeidsgiver dekker premie for 
fortsatt medlemskap i AFP- og tjenestepensjonsordningen opp 
til 1 måned. Etter dette, og så lenge konflikten varer, kan 
arbeidsgiver kreve refusjon av premie fra den berørte 

http://www.kf.no/
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arbeidstakerpart, slik at den streikende opprettholder sine 
pensjonsrettigheter også under langvarig konflikt.» 

Ved en eventuell streik skal de streikendes lønn stoppes 
umiddelbart. Formelen for lønnstrekk angis som årslønn (etter 
arbeidstakers stilling) dividert med 260 eller 312 dager (hhv. 5 
og 6 dagers uke) ganget med antall arbeidsdager i streik. For 
ordens skyld nevnes at de samme trekkbestemmelser gjelder 
for undervisningspersonalet. 

Eventuelle permitteringsvarsler må vurderes fortløpende ut 
fra lokale forhold. Relevante maler vil bli lagt ut på 
www.ks.no/tariff.

Beredskap og døgnvakt
I forbindelse med en eventuell konflikt har vil KS ha beredskap 
til å ivareta nødvendig kontakt mellom våre medlemmer.

E-postadressen til konfliktberedskapsgruppen er 
beredskap@ks.no. 

Telefonvakt/beredskap blir opprettet hele døgnet fra 27. mai 
2021. Henvendelser til KS skjer på telefonnummer 24 13 64 00. 

Informasjon 
Informasjon vil bli gitt på epost til kontaktpersonene i 
kommuner/fylkeskommuner. På ks.no publiseres fortløpende 
nyheter og relevant informasjon: www.ks.no/tariff 

Hege Mygland 
Avdelingsdirektør 

Sissel Haugen Daldosso 
Rådgiver
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