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HOVEDOPPGJØRET I STATEN
PR. 1. MAI 2018

STATENS KRAV/TILBUD NR. 1

1.
2.

Staten tar følgende forbehold:
Nye/endrede krav/tilbud under forhandlingene
Tilbud aksepteres av samtlige hovedsammenslutninger

Krav/tilbud 1
5. april 2018

HOVEDTARIFFOPPGJØRET I STATEN PR. 1. MAI 2018
Den økonomiske situasjonen
Staten legger vekt på å følge opp frontfagsmodellen, og vil legge til grunn at oppgjøret i det
statlige tariffområdet gjennomføres innenfor en økonomisk ramme tilsvarende rammen for
industrien samlet, som den blir angitt av NHO, i forståelse med LO, etter frontfagsoppgjøret.
Partene er enige om at lønnsoverhenget i det statlige tariffområdet inn i 2018 for hele
tariffområdet er beregnet til 0,7 prosent. Både for gruppene i avtalene med LO Stat, Unio og
YS Stat og for gruppene i avtalen med Akademikerne er overhenget beregnet til 0,6 prosent.
Statens arbeidsgiverpolitikk
Fellesskapets ressurser må brukes mest mulig effektivt for å sikre gode velferdsordninger
også i fremtiden. Staten skal være en attraktiv og moderne arbeidsgiver som lykkes med å
rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere.
Det er en overordnet politisk målsetting å vise mer tillit og gi mer handlingsrom til
virksomhetene lokalt, slik at de bedre kan nå sine mål. De statlige virksomhetene har ulike
utfordringer ut fra ansvarsområde, størrelse og krav til kompetanse. Tariffoppgjøret må bidra
til å løse disse utfordringene ved at lokale parter får mer ansvar og økt handlingsrom.
Tariffoppgjøret 2016 markerte starten på partenes arbeid med å modernisere lønns- og
forhandlingssystemet i staten. Staten vil fortsette moderniseringen i disse forhandlingene slik
at det blir mer fleksibelt. Staten ønsker felles moderniseringstiltak i alle avtalene.
Statens prioriteringer
• Det avtalte tarifftillegget i tariffavtalene avsettes i sin helhet til lokale forhandlinger.
Virkningstidspunkt avtales under forhandlingene.
• Lønnstabell og lønnstrinn i tariffavtalene med LO Stat, Unio og YS Stat utgår.
• Nytt forenklet lønnsrammesystem.
• Stillingskodene gjennomgås med sikte på forenklinger og reduksjon.
• Felles sosiale bestemmelser mv. i tariffavtalene.
Staten tar derfor forbehold om at tilbud aksepteres av samtlige hovedsammenslutninger.

Vedlegg
Rapport av mars 2018 fra Statistikk- og beregningsutvalget i forbindelse med revisjon av hovedtariffavtalen
i staten våren 2018.

