Møtereferat – delegasjon av forhandlingsfullmakt og
forberedende møte til lokale forhandlinger etter HTA
pkt. 2.5.1 – Unio og Akademikerne - virksomhetsnivå
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Organisasjonene hadde ikke innsigelser til innkalling og agenda.
1. Delegasjon av forhandlingsfullmakt etter HTA 2.2
Partene ble enige om å delegere forhandlingsfullmakten for HTA 2.5.1 til politidistrikt, særorgan og
forvaltningsorgan, herunder PIT og PFT. Forhandlingsfullmakten for Nasjonalt ID-senter og
Grensekommissariatet ligger hos POD på virksomhetsnivå. Nasjonalt ID-senter gjennomfører
forhandlingene preliminært som tidligere.
Partene ble enige om å delegere forhandlingsfullmakten for HTA 2.5.3 til politidistrikt, særorgan og
forvaltningsorgan, herunder PIT og PFT. Forhandlingsfullmakten for Nasjonalt ID-senter og
Grensekommissariatet ligger hos POD på virksomhetsnivå. Nasjonalt ID-senter gjennomfører

forhandlingene preliminært som tidligere. Delegering av denne forhandlingsfullmakten gjelder frem til
utløpet av tariffperioden 30.04.24.
2. Forberedende møte
2.1 Forhandling av ledere på nivå 2 ("neste ledernivå")
Det vises til HTA 2.5.2 og brev fra KMD til virksomhetene i staten, datert 18. juni 2021, pkt. 8.5.
Nivå 2 utgjør ledere som er omfattet av hovedtariffavtalen og er direkte underlagt virksomhetens
øverste leder, dvs. politidirektøren. Det presiseres at leder av PIT og PFT er omfattet av nivå 2. På
delegert nivå er det ikke adgang til å unnta andre ledere fra 2.5.1-forhandlingene med hjemmel i HTA
2.5.2.
Partene er enige om at ledere på nivå 2, herunder leder av PIT og PFT forhandles i egne forhandlinger.
2.2 Tilskudd til sentral avsetning
Organisasjonene argumenterte for tilskudd til potten og bruk av resirkulerte midler under henvisning
til bla prisutviklingen og at etatens budsjetter muliggjør det for inneværende år. Arbeidsgiver ønsket
ikke å gi tilskudd til potten eller å skyte inn eventuelle resirkulerte midler, bla under henvisning til
frontfagsmodellen. Ved behov for å beholde konkurranseutsatt/kritisk kompetanse i et stramt
arbeidsmarked, bør eventuelt HTA 2.5.3 nr. 2 vurderes benyttet.
Det gis ikke tilskudd til sentral avsetning.
2.3 Sentrale føringer
Under de lokale forhandlingene skal det på delegert nivå gis et generelt tillegg i form av et lønnstillegg
på 1 % av den ansattes årslønn per 1. mai 2022. Generelt tillegg gis ikke til ansatte som partene er
kjent med har sagt opp, som har sluttet eller er/går ut i ulønnet permisjon frem til forhandlingene på
delegert nivå er avsluttet. Dette gjelder ikke pensjonister eller ansatte i ulønnet foreldrepermisjon.
Partene er enige om at lønnstillegg gitt i lønnsoppgjøret (HTA 2.5.1 forhandlingene) kommer i tillegg
til ny årslønn fremforhandlet på andre måter (eks. HTA 2.5.3, 2.5.5. kodeendring), mellom 1. mai
2022 og frem til og med 30.november 2022.
2.4 Fordeling av potten
Den sentrale avsetningen til virksomhetsnivå utgjør kr 256 309 560,-.
Årets avsetning fordeles etter lønnsmasse. Det skrives egen protokoll vedrørende fordelingen, men for
helhetens skyld vises den inn i referatet også. Avsetningen til Nasjonalt ID senter og
Grensekommissariatet inngår i avsetningen til POD
Avsetningen delegeres etter lønnsmasse i henhold til tabell under:
Enhet

Avsetning

Agder pd

10 925 374

Finnmark pd

6 494 371

Innlandet pd

13 353 477

Kripos

11 268 693

Møre og Romsdal pd

8 610 769

Nordland pd

10 333 829

Oslo pd

49 780 389

Politidirektoratet

6 065 630

Politiets Fellestjenester

3 312 039

Politiets IT-enhet

9 092 953

Politiets utlendingsenhet

7 025 772

Sør-Vest pd

18 195 792

Sør-Øst pd

23 557 784

Troms pd

7 719 819

Trøndelag pd

16 216 143

Utrykningspolitiet

674 694

Vest pd

20 336 351

ØKOKRIM

2 969 714

Øst pd

30 375 968

Totalsum

256 309 560

2.5 Lønnspolitikk
Partene er enige om at de på nåværende tidspunkt – grunnet Unios overgang til Akademikeravtalen ikke har noen omforent lønnspolitikk, verken på dette tariffområdet eller for etaten, og at man dermed
heller ikke på delegert nivå har noen tilpasning til lønnspolitikken. Partene kan til tross for dette
benytte tidligere utarbeidete lokale tilpasninger til tidligere lønnspolitikk dersom de ønsker det, men
partene kan ikke påberope disse under en eventuell tvist.
3 Eventuelt
Intet.

