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Innledning.                                                                                             
Lønnsforhandlingene i staten er tredelt.  De første forhandlingene kalles 
hovedoppgjøret. Da forhandler de sentrale parter fram en økonomisk ramme for 
lønnsoppgjøret. I tillegg hvor mye som skal gis til et generelt tillegg og hvor mye som 
skal settes av til et justeringsoppgjør og hvor stor del av rammen som skal settes av 
til lokale forhandlinger.  Justeringsforhandlingene er også de sentrale parters ansvar.   
For oss er det forhandlingsutvalget i LO-Stat som fører forhandlingene på vegne av 
NTL sine medlemmer.  I LO-Stat sitt forhandlingsutvalg sitter der 5 representanter fra 
NTL. 

I staten har vi en felles tariffavtale – en hovedtariffavtale (Hovedtariffavtalen i staten) 
som inneholder et felles lønnsplan og forhandlings- og fellesbestemmelser.  
Fellesbestemmelsene omhandler plikter og rettigheter i et ansettelsesforhold i staten. 
Bestemmelsene omhandler lønn under sykdom – foreldrepermisjon, 
overtidsgodtgjørelse, ytelser ved dødsfall, pensjon  – bare for  å ha nevnt en del av 
innholdet i avtalen.   Annethvert år har vi hovedoppgjør, da forhandler vi både lønn 
og endringer i avtaleverk.  Blir vi ikke enige om endringer i avtalen – blir det ingen 
endringer.  

I år gikk oppgjøret til mekling.  meklingsmannens (kvinnens) oppgave er å lage et 
forslag som alle hovedsammenslutningene og staten som arbeidsgiver kan 
akseptere.  Et meklingsforslag må ivareta helheten i krav og tilbud.  Hvis ingen er 
strålende fornøyd – men har fått et forslag fra mekler de kan leve med – har 
riksmelingsmannen gjort jobben sin. 

 Når det er tariffoppgjør/hovedoppgjør sender vi også oppgjøret ut til uravstemning. I 
et hovedoppgjør kan vi også streike hvis vi ikke kommer fram til enighet med staten – 
eller hvis vi ikke godtar meklingsmannens forslag.. Hvis flertallet av de som stemmer 
ved et lønnsoppgjør stemmer nei, blir det streik, selv om de som  har sittet og 
forhandlet har anbefalt resultatet når det blir sendt medlemmene til uravstemning.  
Det er derfor så viktig at alle gjør sin plikt og stemmer ved et hovedoppgjør.  Det er 
ikke nok å tenke, jeg er enig – derfor behøver jeg ikke stemme.  Hvis antall avgitte 
stemmer er svært lavt må oppgjøret godkjennes av de sentrale parter. 

I år har vi hovedoppgjør.  Rammen for oppgjøret var på rund 3,3% av statens 
lønnsmasse pr 30.09. 2009.  Det vil si at det er nærmere 2 milliarder kroner som skal 
fordeles. Dette er den vanlige måten å beregne rammen for oppgjøret, at vi tar 
utgangspunkt i lønnsmassen pr 01.09 året i forveien.   

Jeg nevnte at vi har en hovedtariffavtale i staten – det er viktig.  Det er viktig med ett 
felles lønnssystem og det er viktig at staten som arbeidsgiver har ett avtaleverk å 



forholde seg til. Hvis vi ikke hadde et felles lønnssystem og en tariffavtale i staten 
ville det utviklet seg ulike lønnssystemer i det statlige tariffområdet.  Og staten og de 
som forhandler lønn lokalt i staten kunne da inngå en avtale med Akademikerne, en 
med YS-Stat, en med UNIO og en med LO-Stat.  Forhandlingene ville skjedd hver for 
seg.   

Hvorfor likelønn – i staten nå.  Grunnen til det er at tiden er overmoden.  I staten er vi 
litt bedre enn gjennomsnittet når det gjelder likelønn. Kvinner tjener i snitt 92% av 
menns lønn.  Gjennomsnittet i Norge er at kvinner tjener 85% av menns 
gjennomsnittslønn.  Det er 3 hovedgrunner til at det er slik.  Kvinners og menns lønn 
er tilnærmet lik fram til vi blir foreldre.  Da eskalerer lønnsforskjellene.  De som jobber 
mest overtid i dette landet er småbarnsfedre.  Lønnsnivået er lavere i 
kvinnedominerte yrkesgrupper enn i mannsdominerte.  Og sist men ikke minst – der 
finnes et berømmelig glasstak som det er vanskelig for kvinner å komme gjennom 
når det gjelder karriere- og lønnsutvikling..  En god måte å få til et likelønnsløft i 
staten, er å løfte lønnsnivået for mellomsjiktet. Og så er det en gang slik – som jeg 
hørte Eva Joly påpekte i et foredrag for et par uker siden – ingen, heller ikke kvinner 
må gjøre seg avhengig av andre mennesker, heller ikke økonomisk.  Og jeg tror også 
at jeg nevnte noe fra mitt tidligere liv i trygdeetaten – kvinner som ble skilt – som kom 
på  trygdekontoret fordi de ikke hadde noe å leve av.  Ingen utdannelse – ikke full 
stilling og ofte heller ikke utsikter til full jobb.  Ingen rettigheter på trygdekontoret.  
Enenste løsningen var sosialkontoret eller å ha en sykdom som kvalifiserte til 
uførepensjon.  En annen kategori kvinner som kom på trygdekontoret – var enslige 
mødre – små barn – ingen utdannelse – ikke fast eller full jobb, dårlig inntekt.  De 
hadde heldigvis rett til stønad under forutsetning av at de var jobbsøkende eller 
under utdanning.  Den siste kategorien kvinner jeg møtte der var enker med 
minstepensjon som fikk en langt lavere pensjon hvis ektefellen døde. Vi kan ikke 
velge litt likestilling, vil vi ha likestilling så vil vi ha likestilling  Å være økonomisk 
uavhengig og ha en jobb fast jobb og hel stilling blir viktigere enn tidligere fordi nå 
teller hver krone når du skal få beregnet pensjon, det er ikke som før at de 20 beste 
år teller.    

Jeg har nevnt at lønnsystemet i staten er tredelt – i justeringsoppgjøret forhandler vi 
om heving- endring av stillingskoder – rammer og spenn.  Vi kan flytte stillingskoder 
fra et trinn til et annet – vi kan endre begynnerlønn og sluttlønn i koder og spenn og 
vi kan endre ansiennitetsstige for stillinger som er på lønnsrammer.  I år ble det 
avsatt 585 mill til et sentralt justeringsoppgjør.  Av disse skulle 300 mill ha en 
likelønnsforing – slik at de som fikk tillegg skulle 66% være kvinner.  De resterende 
285 mill skal fordeles på en måte som gjør at 60% av de som får lønnstillegg skal 
være kvinner.  Den beste måten å gjøre dette på er å heve stillingskoder med sterk 
overvekt av kvinner.  Alle på koden får da selvsagt tillegg, både menn og kvinner. 

OG – dere, siden jeg ikke fikk sendt ut dette før vi er blitt enige i justeringsoppgjøret – 
så har vi fått et justeringsoppgjør der mange NTL-medlemmer har fått uttelling og 
likelønnsføringene er oppfylt. 



Avslutningsvis snakket jeg om frontfaget.  Mange i NTL har fått det for seg at det 
frontfaget er en vederstyggelighet.  Det som kalles frontfagmodellen er 
forhandlingsresultatet mellom LO (Fellesforbundet) og NHO.  Det resultatet som 
kommer frem i disse forhandlingene skal være førende for de forhandlingene som 
skjer i ettertid, blant annet i Staten og i Spekter.  Før i tiden var det resultatet for 
arbeiderne i LO/NHO-området som var grunnlaget for de senere forhandlingene – nå 
er det resultatet a både funksjonæroppgjøret og arbeideroppgjøret som er førende. 
At det er frontfaget som skal være grunnlaget for lønnsfastsettelse i landet er det 
misnøye omkring.  Jeg tror at det er en fornuftig ordning – fordi staten har et todelt 
ansvar – de er arbeidsgivere for oss statsansatte og de har et overordnet politisk 
ansvar. Staten som arbeidsgiver kan ikke frikoble eg fra sitt politiske ansvar.   

Staten kan ikke kreve måtehold av andre og selv gjøre noe annet. Og det er ikke slik 
at staten ønsker å hive penger etter oss i et lønnsoppgjør – nei mine venner vi må 
kjempe for mye.  Jeg tror ikke at staten ville gitt oss mer hvis det ikke var noen 
koblinger mot annen lønnsdannelse.  Tvert imot – da tror jeg de kunne være enda 
mer restriktive.   

Så er det slik at vi i staten har sakket vel mye akterut i forhold til funksjonærskiktet i 
LO/NHO.  Det jobber vi med – de siste tre årene har vi i staten fått mer enn i 
LO/NHO-området.  Og i år fikk vi ekstra midler til et likelønnsløft.  Det skulle blått 
bare mangle, det er de langtidsutdannede kvinnene som får jobb i staten – menn 
med like lang utdannelse begynner i det private næringsliv.  Vi må nærme oss mer 
enn vi er nå – og vi har lov til å være utålmodige.  De av dere som er spesielt 
interessert kan finne mer ut av dette ved å gå på nettet og finne opplysningene fra 
Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene. Der finner dere detaljert 
informasjon. 

God sommer til dere alle. 

Hilsen  

Turid 
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