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Creo – forbundet for kunst og kultur, krav til mellomoppgjøret i Oslo kommune 2019 
 
Creo – forbundet for kunst og kultur viser innledningsvis til Overenskomstens § 18.3 om 2. avtaleår. 
Creo viser videre til vedtak i LOs representantskap 19.februar d.å. der følgende områder ble 
oppsummert som hovedkrav når det gjelder lønn: 

Økonomiske	krav	
	
LOs utgangspunkt for årets forhandlinger er å sikre sysselsetting og økonomisk bærekraft i industrien. 
Etter noen tariffoppgjør med ansvarlighet og moderat lønnsutvikling, er det i 2019 større rom for 
lønnstillegg. For LO er det en forutsetning at arbeidstakerne sikres en del av verdiskapingen, og at lønn 
og annen inntekt fordeles på en rettferdig måte. Den norske modellen innebærer at resultatet i frontfaget 
skal være førende for de økonomiske rammene i andre tariffområder, og er et viktig fordelingspolitisk 
virkemiddel. Dette må likevel ikke være til hinder for at det kan gis kompensasjon til grupper som over 
tid er blitt hengende etter i lønnsutviklingen.  

Creo `s krav bygger på de samme forutsetningene. Det kreves økt kjøpekraft til alle arbeidstakere i Oslo 
kommune-området. Kravene skal fremme likelønn, sikre verdsetting av kompetanse og utjevne 
forskjeller. Creo mener kollektive forhandlinger på sentralt nivå med sentrale tillegg er et av de viktigste 
virkemidlene mot økende lønnsforskjeller mellom grupper og mellom kvinner og menn. 

 
Konkretiserte krav: 
Ny stillingskode: Musikk- og kulturskolelærer 1 
Lønnsramme: 3111 
Merknad: Min. 7 års høyere utdanning med hovedvekt på relevant musikk -og kulturskolefag og 
tilfredsstillende pedagogisk utdanning 
 
Krav til endring av pensjonsvedtektene - Pensjon fra 1.krone 
§ 1-2 i Pensjonsvedtektene må endres. 14 timers regelen må avskaffes og reglene må endres slik at 
alle ansatte Oslo kommune får pensjon fra 1. krone. Deltidsansatte er utsatt for direkte diskriminering 
når det gjelder kommunal tjenestepensjon og ordningen må tilpasses slik den er i KS –området.  
 

 
Det tas forbehold om nye/ endrete krav under forhandlingene. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Creo – forbundet for kunst og kultur 
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Forbundsleder 
 


