
Meklingsresultat 
lønnsoppgjøret staten 2012 



Resultatet 
Generelt tillegg fra 1. mai 2012 
• Lønnstrinn 19-55: 12.000 kroner per år 
• Lønnstrinn 56-101: 2,7 % 

 
Justeringer fra 1. juli 
• 1 trinn på topp ansiennitet i alle lønnsrammer 
• 1 trinn i bunn på alle spenn. Spenn utvides med tre lønnstrinn 
• Alle stillingskoder i LR 13 overføres til LR 17. Ansiennitet uendret. 

Ansatte i 1064 overføres til 1065 og 1064 utgår 

 
Lokale forhandlinger 
• 1% pr. 1. september. Likelønn skal prioriteres 

 
Totalramma på oppgjøret er beregnet til 4,1 prosent, om lag anslaget for Frontfaget. 

 

 
 

 



Øvrige endringer 
 
• Lørdags- og søndagstillegget økes til kr. 40 per time 
 
• Innleide arbeidstakere (fra bemanningsforetak) skal sikres de samme 

rettighetene som ordinære ansatte 
 

• FAD utarbeider i samråd med HS nærmere veiledning i Statens 
personalhåndbok for bruk av velferdspermisjon etter HTA § 22,                   
herunder omsorg for nære pårørende. 

 
• Arbeidsgruppe ser på HTA geografiske virkeområde 
 
• Arbeidsgruppe for å kartlegge omfanget av deltid 



Noen regneeksempler 1 
Ny samlet konsulentkode; konsulentene i lønnsramme 13 overføres til 
lønnsramme 17.  Stillingskode 1064 blir da slått sammen med stillingskode 
1065. De ansatte beholder ansiennitet og lønnsalternativ ved overføringen. 
 
Alt etter ansiennitet vil dermed resultatet gi ett eller to lønnstrinn i 
lønnsøkning. 
 
Regneeksempel:  
NTL-medlem, tidligere i stillingskode 1064, nå 1065, plassert i alternativ 4, med 10 
– 16 års ansiennitet vil få opprykk fra lønnstrinn 40 til lønnstrinn 42.  
 
Årets lønnsøkning blir 22 200.- (10 200 +12.000 i generelt tillegg) 
 
Tilsvarende lønnsøkning vil blant andre også gjelde stillingskode 1531, Arrestforvarer 



Nytt spenn - kode 1434 rådgiver; lønnstrinn 43 løftes til lønnstrinn 44 
 
Regneeksempel:  
NTL-medlem, rådgiver, tidligere lønnstrinn 43, løftes fra 1. juli til lønnstrinn 44.  
 
Årets lønnsøkning blir 17.800.- (5.800 +12.000 i generelt tillegg) 

Noen regneeksempler 2 



Ett lønnstrinn til alle med topp ansiennitet på alle lønnsrammer 
 
Regneeksempel:  
NTL-medlem, førsteamanuensius/førstelektor, tidligere lønnstrinn 67, 
fra 1. juli: lønnstrinn 68.  
 
Årets lønnsøkning blir 24.500.- (9.400 +2,7% i generelt tillegg) 

Noen regneeksempler 3 



Ett lønnstrinn til alle med topp ansiennitet på alle lønnsrammer 
 
Regneeksempel:  
NTL-medlem, førstekonsulent med 10 års ansiennitet eller mer, plassert i 
alternativ 4: tidligere lønnstrinn 48, fra 1. juli lønnstrinn 49.  
 
Årets lønnsøkning blir: 18.700.- (6.700 +12.000 i generelt tillegg) 

Noen regneeksempler 4 



Nytt spenn - kode 1363, seniorkonsulent; lønnstrinn 47 løftes til          
lønnstrinn 48 
 
Regneeksempel:  
NTL-medlem, seniorkonsulent , tidligere lønnstrinn 47, løftes fra 1. juli til 
lønnstrinn 48.  
 
Årets lønnsøkning blir 18.400.- (6.400 +12.000 i generelt tillegg) 

Noen regneeksempler 5 



Nytt spenn - kode 1364, seniorrådgiver; lønnstrinn 58 løftes til          
lønnstrinn 59 
 
Regneeksempel:  
NTL-medlem, seniorrådgiver, tidligere lønnstrinn 58, løftes fra 1. juli til 
lønnstrinn 59.  
 
Årets lønnsøkning blir 21.100.- (8.300 +2,7 % i generelt tillegg) 

Noen regneeksempler 6 



Sikringsbestemmelse sikrer oss tilsvarende  
lønnsutvikling som konkurranseutsatt sektor:  

 ”Utsiktene for lønnsutviklingen for arbeidere og funksjonærer i industrien for 
inneværende år er usikre. Partene er enige om å ha en gjennomgang av 
lønnsutviklingen for 2012 for de statsansatte sammenlignet med lønnsutviklingen 
for arbeidere og funksjonærer i industrien. (NHO bedrifter) 
 
Denne gjennomgangen foretas av Statistikk- og beregningsutvalget i staten når 
rapporten ”Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2012” fra Det tekniske 
beregningsutvalget foreligger.  
 
Gjennomgangen skal inngå i grunnlagsmaterialet for mellomoppgjøret 2013, og 
reflekteres i de tillegg som gis fra 1. mai 2013.” 

     - fra Riksmeklerens møtebok 
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