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a) Saksfremlegg 
 
Innledning 
 
Lokale lønnsforhandlinger etter hovedtariffavtalens (HTA) pkt. 233, for 2011 er vel gjennomført og 
fant sted 30. november 2011. Selve forhandlingene varte en snau halv dag og resulterte i at både 
sentrale og lokale føringer ble ivaretatt.  Potten var på kr 1.189.712. Resultatet ble kr 1.212.705. 
Protokoll fra årets forhandlinger vedlegges. 

Sentrale føringer 
 
Etter HTA pkt. 2.3.3 Årlige forhandlinger, skulle det føres lokale forhandlinger innenfor en økonomisk 
ramme på 0,25 % av lønnsmassen pr. dato med virkning fra 1. oktober 2011. Av dette er 0,15 % 
sentralt avtalte avsetninger og 0,1 % resirkulerte midler. 
  
De sentrale partene har avtalt at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) beregner 
avsettingen for forhandlingene på det enkelte forhandlingssted. For UMB har FAD fastsatt at det skulle 
settes av kr 1.189.712,- til forhandlingene. UMB satte ikke av egne økonomiske midler til 
forhandlingene i tillegg. 

I HTA pkt. 2.3.3 er det gitt en føring om at kvinner skal få en større andel av avsetningen i de lokale 
forhandlinger enn fordelingen av antall årsverk mellom kvinner og menn tilsier. For UMB er denne 
prosenten sentralt satt til 46%. Ved forhandlingene ved UMB er det altså en sentral føring av mer en 
46% av potten skal gå til kvinner. Det skal legges spesiell vekt på å vurdere forholdet mellom kvinners 
og menns innplassering i stillingskoder ut fra kvalifikasjoner, oppgaver og ansvar. Målene i den 
omforente lokale lønnspolitikken skal prioriteres.  
Arbeidstakere som har permisjon med lønn omfattes også av forhandlingene og skal vurderes 
lønnsmessig. Dette gjelder også arbeidstakere som har gjeninntrådt etter foreldrepermisjon uten lønn, 
jf. arbeidsmiljøloven § 12-5, eller omsorgspermisjon uten lønn, jf. fellesbestemmelsene § 20 nr. 7. 

Lokale føringer og forberedelser til forhandlingene 

Før årets lønnsforhandlinger ble hovedsammenslutningsmodellen valgt. For UMBs del medførte dette 
at forhandlingene, fra foreningenes side, ble ført av Forskerforbundet UMB, NTL UMB, Parat UMB, 
Akademikerne UMB og Nito UMB som dermed representerte sine  medlemsorganisasjoner som ligger 
under hovedsammenslutningene. Arbeidsgiver ble representert av Universitetsdirektøren med sin 
utvalgte delegasjon. 
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For årets forhandlinger ble det avtalt mellom forhandlingspartene at det skulle føres forhandlinger på 
stillingskoder og ikke på enkeltindivider. Bakgrunnen for dette var blant annet at pottens størrelse ikke 
tilsa at det ble brukt veldig mye tid og ressurser på å forhandle enkeltindivider. 

Ved årets forhandlinger sendte begge parter på forhånd før selve forhandlingene tok til et ikke-
bindende forslag til forhandlingsutfall til hverandre. Forhandlingspartene var dermed kjent med 
hovedrammene fra hverandres utgangspunkt på forhånd. Fra foreningene ble det fremmet et omforent 
krav.  

Gjennomføringen av selve forhandlingene / forhandlingsresultatet 

Partene stod ikke lang fra hverandre ved forhandlingenes start. Forhandlingene ble gjennomført i en 
god tone og i et godt forhandslingsklima. Det er Universitetsdirektørens oppfatning at alle 
forhandlingsparter er fornøyd med gjennomføringen av forhandlingene. Dette er også utrykkelig 
fremkommet fra foreningene. 

Forhandlingene endte med et resultat hvor 11 stillingsgrupper ble omfattet. Forhandlingsresultatet 
medførte at 53% av potten er tilfalt kvinner, altså godt over de sentrale føringers minimum . I tillegg 
viser forhandlingsresultatet at en lavtlønnsprofil er ivaretatt, hvor tradisjonelt sett lavere lønnede 
stillingskoder har blitt løftet opp. Med unntak av to tilfeller ble det ikke forhandlet endringer på 
stillingskoder, kun endringer av lønnstrinn. 

Det er satt inn en protokolltilførsel under forhandlingene fra arbeidsgiver vedrørende fastholdelse av 
praksis ved UMB om at stillingskode 1013 Professor og 1011 Førsteamanuensis starter på henholdsvis 
ltr 69 og 61.  

Resultatet av forhandlingene er beregnet til kr 1.212.705,-. Dette er kr 21.993,- over den opprinnelige 
avsatte potten. Det vises ellers til protokollen fra årets forhandlinger (vedlegg 1) for resultatet.  

Virkningstidspunkt for forhandlingene er 1. oktober 2011. 

Rapport om forhandlingsresultatet er på sedvanlig vis sendt til departementet (FAD). 
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