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INFORMASJON OM LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018

AHO skal gjennomføre lokale lønnsforhandlinger med virkning fra 1. juli 2018 for LO Stat, Unio og
YS, samt uorganiserte og fra 1. mai 2018 for Akademikerne. Forhandlingene skal være avsluttet
innen 31. oktober 2018.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i brev datert 4.juli 2017 orientert om rammer og
gjennomføring av forhandlingene. Brevet er lagt ut på:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/brev-om-lokale-forhandlinger-2018/id2606916/
Rammen til fordeling ved årets forhandlinger er kr: 1 786 304. Det er to tariffområder det skal
forhandles om i staten:
1. Ansatte organisert i LO stat, Unio og YS, samt uorganiserte
2. Ansatte organisert i Akademikerne
Potten for den første gruppen utgjør kr. 1 489 766, mens potten for den andre gruppen er
kr 296 538.
Ingen kan forhandle om egen lønn. For eventuelle organisasjoner uten forhandlingsrett lokalt skal
derfor disse medlemmenes interesser ivaretas av en organisasjon med forhandlingsrett. De
forhandlingsberettigede fagforeningene ved AHO er Forskerforbundet, NTL og A-fag. Organiserte
medarbeidere skal fremme eventuelle lønnskrav gjennom sine tillitsvalgte. Organisasjonene vil
informere egne medlemmer om frist.
Uorganiserte medarbeidere skal fremme eventuelle krav til ledelsen. Søknadene leveres eller legges
i posthyllen til HR-rådgiver Kjersti Coward.
Partene har forhandlet frem en revidert lønnspolitikk, som du finner i kvalitetshåndboken på AHOs
hjemmesider. AHOs lønnspolitikk blir lagt til grunn i forhandlingene.
Det er lagt opp følgende tidsplan for prosessen:
1.

Første forbedrende møte mellom arbeidsgiver og tjenestemannsorganisasjonene

om lokale lønnsforhandlinger ble avholdt den:

13. september

2.

Frist for framsetting av krav til arbeidsgiver:
(uorganiserte)

5. oktober

3.

Andre forberedende møte (orientering om krav) mellom arbeidsgiver og
15. oktober
tjenestemannsorganisasjonene.:

4.

Forhandlinger:

29. oktober

Med vennlig hilsen
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Ole Gustavsen
Rektor

Randi Stene
Direktør organisasjon

Vedlegg:
Skjema om krav til lønnsforhandlinger etter hovedtariffavtalens pkt 2.5.1/2.5.2/2.5.3
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