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Til deg som er NTL-medlem i staten    

Nå har vi uravstemning over tariffoppgjøret i staten. Du skal stemme over Riksmeklerens forslag til ny 
hovedtariffavtale. Uravstemningen skal vise om du godtar meklingsresultatet eller ikke. Velger et flertall 
å stemme nei, må vi gå tilbake til å streike. Det er derfor viktig at du deltar. 

Uravstemningen pågår 11. - 15. juni. 
Du kan stemme via sms, på medlemsnett eller med stemmeseddel fram til fredag 15. juni kl 24.00. På 
baksiden av dette brevet ser du hvordan du gjør det. 

I år ble vi for første gang på 28 år tvunget til å gå til streik for å få et akseptabelt resultat for våre         
medlemmer i staten. Når vi tilslutt sa ja til meklingsresultatet, var hovedgrunnen at vi fikk sikret oss samme 
lønnsutvikling som privat sektor. Vi fikk ikke gjennomslag for alle våre krav. Vi klarte likevel å få en god 
fordeling på oppgjøret hvor alle har fått reallønnsøkning. Selv om vi skulle hatt mer til flere av våre   
medlemmer, anbefaler vi deg å stemme ja til forslaget.

Det økonomiske resultatet i korte trekk: 
•	 Et generelt tillegg på 12.000.- for alle opp til lønnstrinn 55, og 2,7 % fra lønnstrinn 56 og opp.   
 Det var viktig for oss å få kronetillegget størst mulig og til så mange som mulig. 

•	 Sentrale justeringer, hvor blant annet lønnsramme 13 og 17 er slått sammen. I tillegg ble alle   
 lønnsrammene prioritert ved at alle med topp ansiennitet fikk ett ekstra lønnstrinn. Alle som ligger        
 på bunn i lønnsspenn får ett lønnstrinn. Disse justeringene har god likelønnseffekt. 

•	 Det er også avsatt 1 % til lokale forhandlinger hvor likelønn skal prioriteres. 

Meklingsresultatet har en ramme på omlag 4,1 %. En reguleringsklausul i andre avtaleår skal sikre at 
lønnsutviklingen ikke blir mindre enn frontfaget. 

På våre internettsider www.ntl.no finner du en fullstendig oversikt over resultatet og de nye lønns-
tabellene. 

Med vennlig hilsen

Norsk Tjenestemannslag 

John Leirvaag
forbundsleder

Juni 2012
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STEMMESEDDEL

Jeg sier JA til Riksmeklerens forslag til 
ny hovedtariffavtale for staten

Jeg sier NEI til Riksmeklerens forslag til 
ny hovedtariffavtale for staten
 

NB! Stemmeseddelen vil bli forkastet hvis andre meldinger o.l. påføres

 Du kan stemme på SMS, via medlemsnett, etter bruke denne stemmeseddelen.  
For å stemme via sms eller medlemsnett trenger du ditt medlemsnummer. Dette 
finner du på ditt medlemskort/LOfavørkort.  Nummeret starter med 75. Du kan 
også finne det i feltet med din adresse på baksiden av NTL-magasinet, sett da 
75 foran. Finner du ikke ditt medlemsnummer, stem med stemmeseddelen, eller     
kontakt din nærmeste tillitsvalgte for å få nummeret.

1) Send sms
Lag en sms (tekstmelding) som inneholder følgende:
•	 ”Ntl	ja”	eller	”Ntl	nei”
•	 Medlemsnummer	
•	 Fødselsdato	-	skrives	ddmmåå.	

Eksempel: Ntl ja 7542809 060945  (Med et mellomrom mellom hver og ingen mellomrom i medlemsnummer)
Sendes til nummer: 26112. Når du har sendt sms, får du bekreftelse på at din stemme er registrert.

2) Logg deg inn på NTLs medlemsnett  fra www.ntl.no 
På nettsidene våre ligger det i uravstemningsperioden en lenke. Følg lenken, og stem.

3) Bruk denne stemmeseddelen
Kryss av og legg i en blank konvolutt. Denne konvolutten legges så i en ny konvolutt som du skriver navnet 
ditt på. Gi denne til stemmestyret/leder i din avdeling/forening senest fredag15. juni. Konvoluttene sikrer 
at din stemme er anonym.

Du kan bare stemme en gang. Forsøker du å stemme flere ganger, blir disse stemmene avvist.                  
Alle stemmer som registreres via sms og medlemsnett blir også automatisk anonymisert. 

Tusen takk for at du deltar! 
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Her fi nner du ditt 
medlemsnummer
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