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Resultat økonomi



Økonomiske størrelser LO, YS og UNIO

Årsvirkning Datovirkning

Overheng 0,6%

Glidning 0,3%

Generelt tillegg 0,78% 1,17%*

Lokalt tillegg 0,95% 1,90%**

Justering av lønnsrammer 0,10% 0,15%*

Ubekvemstillegg 0,03% 0,05%*

Vedlegg 4 0,04% 0,06%*

Totalt 2,8%

Generelt tillegg kr 5100 til og med lønnstrinn 47 og deretter 1,25% 

*1. mai 2018
**1. juli 2018
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50% fordelt sentralt inkl rammer og tillegg, fellesbestemmelser50% lokalt(alle nye tillegg, uten glidning og overheng)Overheng inn i 2019 1,43% (forskjellen mellom dato og år på nye tillegg)Om rammer: fjerne de to nederste, legge på to på toppen. Da får vi mer handlingsrom og de nederste hevesI fjor var fordelingen: ÅrsvirkningDatovirkningOverheng1,4 %Glidning 0,37 %Generelt tilleggÅrsvirkning: 0,22 %  og 0,33 % per 1. maiLønnsramme 2,3 og 4Årsvirkning: 0,01 % og 0,02 % per 1. mai * Lokalt tilleggÅrsvirkning: 0,4 % og 0,8 % per 1. juliTotalt2,4



Generelt tillegg fordelt på tabellens 
lønnstrinn
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%

19-47 47-101

Lønnstrinn

Snitt 1,75% under ltr 47, 1,25 % over lønnstrinn 47



Endringer i lønnsrammene
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§15 Natt, lørdag og søndagsarbeid mv.

• Nr. 3 hevet fra 12 kroner til 15 kroner
(skumringstillegget)

• Nr. 4 hevet fra 52 kroner til 55 kroner
(lørdags- og søndagstillegg)

• Nr. 5 reservetjeneste/hvilende vakt: 
– Kl. 06-20 hevet fra 5 kroner til 10 kroner
– Kl. 20-06 hevet fra 10 kroner til 20 kroner

• Nr. 6 delt dagsverk endret fra 145 kroner til 200 kroner
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Endringer i de lokale bestemmelsene

• Pkt 2.3 Lokal lønnspolitikk «Lønnspolitikken skal være 
nedfelt skriftlig og være kjent blant de ansatte.»

• Pkt 2.5.3 Særlig grunnlag, endring i lovhenvisning til 
likestillings- og diskrimineringsloven §34 (lønnsforskjeller 
som skyldes kjønn)

• Pkt 2.5.5 Ansettelse i ledig stilling m.v., endret formulering 
«Tillitsvalgte gis en årlig oversikt over bruken av 
bestemmelsen for virksomheten.»

• Pkt 2.6.3 Gjennomføring av lokale forhandlinger (2.5.1), 
styrket formulering om krav til lønnsdata og 
statistikkgrunnlag. 
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Resultat fellesbestemmelser

• Godskrivningsregel § 5 B nummer 1
• Alle angrep mot arbeidstidsbestemmelsene ble slått tilbake. 
• Språklig endring i § 11 nr. 2. 
• § 20 Omsorg for barn og pleie av nærstående i hjemmet. 

Språklige endringer (endret funksjonshemmede til nedsatt 
funksjonsevne f.eks.).
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Resultat diverse

• Boliglånsgrensa i Statens pensjonskasse økes til «inntil 2 
millioner kroner.»

• Endrede henvisninger, nå statsansatteloven



Lønnsplanheftet del 1

• Stillingskode 1130 Renholder: skal innplasseres i minimum 
lønnstrinn 34 (lønnsramme 03 begynner på lønnstrinn 23)

• Dette betyr en harmonisering mellom lønnsvilkårene for 
renholdere ansatt i staten og renholdere i privat sektor

• Likelønnsgrep for renholdere i staten
• Begynnerlønn for stipendiater og spesialistkandidater er satt til 

lønnstrinn 51
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Dette gir ikke automatisk opprykk til lønnstrinn 34 for renholdere som allerede er ansatt i staten, men gjelder ved nyansettelse. Vi håper dette vil være noe som brukes i lokale forhandlinger for å heve lønnsnivået for renholderne. 



Lønnsplanheftet del 2

• Sammenslåing av stillingskoder og flytting av stillingskoder
– Stillingskodene 0214 Rektor og 1004 Rektor: flytta fra to 

departementsspesifikke koder, gjort gjennomgående og slått 
sammen

– Inspektørkoder gjort gjennomgående
– DSS-kodene gjort gjennomgående
– Noen legekoder gjort gjennomgående
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Pensjon

• Protokolltilførsel om partssammensatt arbeidsgruppe som 
skal vurdere hvilken lønn, herunder faste og variable tillegg 
som skal inngå i pensjonsopptjening/pensjonsgrunnlaget for 
ansatte i staten            Reguleringsbestemmelse 2. avtaleår: 
dersom ny vi får ny tjenestepensjon skal det forhandles om 
forbedringer av pensjonsgivende variable tillegg som skal 
inngå i ny offentlig tjenestepensjonsordning. Og: nødvendige 
tilpasninger i HTA der ny lov om offentlig tjenestepensjon 
åpner for regulering i tariffavtale. 

• Vedlegg 4: Pensjonsgrunnlaget for variable tillegg hevet fra 
56 000 til 66 000 kroner
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Mandat for arbeid med lønnssystemet

• Basert på mandatet og prinsippene fra 2016, men 
begrenset til lønnssystemet.

• «Partene vil i perioden arbeide videre med lønnssystemet 
med særlig fokus på lønnsrammer, stillingskoder mv. 
Partene vil også i perioden se på hvilke muligheter som er 
tilgjengelig i gjeldende statistikkgrunnlag, og eventuelt 
foreslå forbedringer i grunnlagsmaterialet.»

• Arbeidet skal starte i september og være ferdig i desember 
• Skal kvalitetssikres før forhandlingene i mellomoppgjøret 

2019.
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Oppgjøret var ikke ferdig før dere hadde stemt

Uravstemning
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Fristen er 15. juni. For NTLs medlemmer. Info kommer!NTL vil kjøre avstemningen elektronisk. 





Husk!
• Verv!

• Krav til lokale forhandlinger 
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