
Til Naturviternes medlemmer i Oslo kommune 
 

Enighet i meklingen med Oslo kommune: 
 

Et lite skritt i riktig retning… 
 
Torsdag natt kom Akademikerne til enighet med Oslo kommune under meklingen i 
årets lønnsoppgjør. Akademikerne brøt forhandlingene 1. mai, ettersom Oslo 
kommune ikke ville tilby lokal lønnsdannelse for Akademikerne sine medlemmer. 
 
Resultat av forhandlingene: 

1) Et generelt lønnstillegg fra 1. mai på 1,77 %, eller minst 7 700,- kroner 
2) En sentralt avsatt justeringspott fra 1. mai på 0,525 % av lønnsmassen  
3) Avsetning til lokal pott fra 1. august på 1,06 % 

 
Total ramme på lønnsoppgjøret i Oslo kommune 2,838 % 
 

• Teoretisk vil dette gi Naturviternes medlemmer en lønnsøkning på 3,35% i 
løpet av 2018. 

 
Det blir opprettet 4 nye koder med lokal forhandlingsrett (Naturviter, Samfunnsviter, 
Økonom og Jurist 2) 
 

Kode XX Naturviter, lønnsramme 5601, Merknad; Med krav om høyere 
naturvitenskaplig utdanning, når det er stilt krav om slik utdanning for stillingen. 

  
Det er tilsvarende tekst for kodene Samfunnsviter, Økonom og Jurist 2. 
 
Oslo kommune er det eneste tariffområdet hvor Akademikernes medlemmer får 
lønnen fastsatt sentralt, så Akademikerne valgte å bryte forhandlingene fordi Oslo 
kommune ikke ville imøtekomme kravet lokal lønnsdannelse. 
 
Resultat av meklingen: 
Resultatet av meklingen var noen få endringer på den skissen som Akademikerne 
avviste i forhandlingene: 
 

1) Tilbudet fra forhandlingene aksepteres av Akademikerne 
 

2) Det vil komme noen flere koder (Naturviter 2, Samfunnsviter 2 og Økonom 2) 
i forbindelse med justeringsforhandlingen i Oslo kommune den 20. august. 
Disse kodene vil plasseres i lønnsramme 6701, som har et høyere lønnsspenn. 

 
3) Det har vært viktig for Akademikernes lærerorganisasjoner (Norsk lektorlag, 

Tekna, NITO og Naturviterne) å få fullverdig partsforhold i Oslo skolen (slik 
man har i alle andre kommuner). Akademikerne ble enig med Oslo kommune 
om å sette ned et utvalg som skal legge til rette for dette ved neste 
hovedoppgjør i 2020. 

 
Naturviterne, Tekna og NITO mente at meklingsresultatet ikke gikk langt nok i retning 
av Akademikerens prinsipielle krav om lokal lønnsdannelse, men de andre 
medlemsforeningene (flertallet) valgte å akseptere meklingsresultatet. 
 


