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1. Mandatet for gruppen
«Det opprettes et utvalg som skal undersøke hos et utvalg av fellesråd hvordan ordningen med smusstillegg
praktiseres. Resultatet presenteres i en rapport som avlegges til partene innen 15. april 2016.»
På grunn av sykdom og vanskeligheter med å finne ny møtedato er fristen oversittet.
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2. Utvalgets sammensetning
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Fra Fagforbundet:

Arne Løseth

Fra Delta:

Liv Håkonsen til 31.3.2016 og Kai Tangen fra 1.4.2016

Fra KA:

Marianne Brekke og Mona C. Sjødal

Utvalget har hatt 2 møter, 2. 11.2015 og 24.5.2016.
Mona C. Sjødal har ledet arbeidet, og Marianne Brekke har vært sekretær for utvalget.

3. Hjemmel for ordningen
Hovedtariffavtalen kapittel 1, § 5.9 smusstillegg:
«Hvis en arbeidstaker periodevis blir satt til å utføre arbeid som er spesielt ubehagelig, f.eks. på grunn av
lukt, støy, varme eller håndtering av tilsmusset eller farlig materiale, tilstås vedkommende smusstillegg
på minst kr 1,50 pr. time.
Nærmere om hvem som skal tilstås smusstillegg fastsettes etter drøftinger lokalt.»
Ordningen har stått uendret siden 90-tallet.

4. Om kartleggingen
På første møte i utvalget var det en felles oppfatning av at det var få spørsmål om bestemmelsen om smuss-tillegg
som ble forlagt de sentrale parter. Det ble derfor avtalt å gjennomføre en telefonrunde til 10-15 fellesråd om
bruken av smuss-tillegg. Fellesrådene som kontaktes burde være av forskjellig størrelse, fordelt over hele landet.
Utvalget gjennomgikk også hvilke spørsmål som skulle stilles. Det ble ansett viktig å få avdekket i hvilken grad
smuss-tillegg anvendes, hvilke arbeidsoppgaver som utløser tillegget og tilleggets innretning og størrelse.
Dessuten er det av interesse og få oversikt over om ordningene er drøftet med tillitsvalgte og om den er
skriftliggjort.

Det har blitt gjennomført samtaler med 15 fellesråd. Tre fellesråd i kommuner med over 50.000 innbyggere, fem
fellesråd med mellom 20.000-50.000 innbyggere, seks fellesråd med mellom 10-20.000 innbyggere og et
fellesråd med under 10.000 innbyggere. Det er søkt å få til en geografisk variasjon.
Respondentene bestod av relevante personer med kompetanse om temaet.

5. Funn
Av de 15 fellesrådene som er med i undersøkelsen, er det kun ett fellesråd som verken har forvaltningsansvar for
kirkegård eller krematorium.
Det er 8 fellesråd som har ansvar for både kirkegårder og krematorium. Av disse 8, er det fem som anvender
bestemmelsen om smuss-tillegg og tre som ikke har noen ordning.
Det er fem av de 15 fellesrådene som kun har forvaltningsansvar for kirkegårder. Av disse fem er det tre som har
bestemmelser om smuss og to som ikke har noen.

Det varierer hvilke arbeidsoppgaver som utløser smusstillegg, men det gis kun smusstillegg for arbeidsoppgaver
som knytter seg til gravplass eller krematorium. Tilleggets størrelse og om det gis som time for time, som et fast
mnd eller årlig beløp eller for utførelse av særlige arbeidsoppgaver varierer også.
Av de 9 fellesrådene som gir smuss-tillegg har fem drøftet ordningen med de tillitsvalgte og nedfelt avtalen
skriftlig. To fellesråd har ikke drøftet temaet og har heller ikke noen avtale. Ett fellesråd er usikker på om
ordningen er drøftet. Ett annet fellesråd har kun drøftet og avtalt smuss-tillegg for arbeid på krematoriet, mens
det ikke er drøftet noe for åpning av grav som det gis et engangsbeløp for.
På spørsmål om det praktiseres andre tillegg for særskilt arbeid, er det ingen som oppgir å ha slike tillegg.
Fellesrådene ble også spurt om det ved lønnsfastsettelse for nyansatte blir lagt vekt på at stillingen inneholder
belastende arbeid. 12 av fellesrådene oppgir at dette ikke legges vekt på, to fellesråd oppgir at smuss-tillegget
ivaretar dette og ett fellesråd er usikker på hvordan det vurderes.
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Ett fellesråd har kun forvaltningsansvar for krematorium. Dette fellesrådet har bestemmelser om smuss-tillegg for
arbeid knyttet til krematoriet.
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Her følger oversikt over hver enkelt respondent som praktiserer ordningen med smuss-tillegg, hvordan tilleggene
benyttes og godtgjøres og om ordningen er drøftet med tillitsvalgte og er skriftliggjort:
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Hva utløser
smusstillegg?

Smuss-tilleggets
størrelse/innretning

Er ordningen drøftet
med tillitsvalgte?

Er ordningen
skriftlig?

Antall
innbyggere
i kom.

Arbeid på
krematoriet

10.400 kr pr år.

Ordningen som gjelder
krematoriet er drøftet.
Praksisen som gjelder
åpning av graver, er det
ikke kjent at er drøftet.

Ordningen for
krematoriet er skriftlig.
Ordningen for åpning
av graver er ikke
skriftlig.

Over 50 000

Ja, drøftet med
tillitsvalgte. Er del av
felles vedtatt
lønnspolitikk.

Ja, del av
lønnspolitikken.

Over 50 000

Over 50 000

Åpning av gamle
graver

120 kr pr grav.

Arbeid på
krematoriet

1,50 kr pr time (2.925 kr
pr år).

Graving

128 kr pr grav.

Arbeid på
krematoriet og
gravplass

416 kr pr mnd (4.992 kr
pr år).

Usikker.

Usikker.

HTA retningsgivende for
beløpet. Ikke noe krav om
høyere beløp fra
tillitsvalgte.

Ordningen er 12-14 år.

Arbeid på
krematoriet og
gravplass

750 kr pr mnd (9.000 kr
pr år).

Ja.

Ja.

20-50 000

Arbeid på
gravlund

1244,- pr mnd.

Nei.

Nei.

20-50 000

Arbeid på
krematoriet og
gravplass

166,66 kr pr mnd.

Ja.

Ja, men ikke fornyet på
de siste tre årene.

20-50 000

Arbeid på
krematoriet,
gravplass og
maskinføring

325 kr på mnd (3.900 kr
pr år).

Ja.

Ja.

10-20 000

(1.999 kr pr år).

162,50 pr mnd for
maskinføring.
(1.950 kr pr år)

Kirketjenerne får
smusstillegg for
antall timer
arbeid på
kirkegården

1,50 pr time.

Ja.

Ja.

10-20 000

Åpning av graver,
kjøring av
maskiner som
hjullaster og
minigraver

kr 4,- pr time for kjøring,
kr 60,- pr åpning av grav.

Nei.

Ordningen er en
videreføring av det som
gjaldt i kommunen fra
før 1997.

10-20 000

6.Oppsummering
Undersøkelsen er begrenset til 15 av totalt 419 fellesråd, og gir derfor ikke noe fullstendig bilde av anvendelsen av
smuss-tillegg.
Undersøkelsen indikerer at det er forskjeller i bruken; noen fellesråd bruker ikke bestemmelsen overhode selv om
de har forvaltningsansvar både for gravplass og krematorium. Blant de som bruker bestemmelsen, varierer både
innretning og nivået for tillegget.
Det er ingen av de 15 fellesrådene som anvender smuss-tillegg for annet arbeid enn oppgaver knyttet til gravplass
og krematorium.
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Undersøkelsen indikerer at det er variasjon i om bestemmelsen er drøftet med tillitsvalgte og om den er
skriftliggjort.
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