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St.prp. nr. 88
 
(2008–2009) 

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige 

tariffområdet 2009 mv.
 

Tilråding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet av 5. juni 2009, 

godkjent i statsråd samme dag.
 

(Regjeringen Stoltenberg II)
 

Fornyings- og administrasjonsdepartementet leg
ger med dette fram forslag under kap. 2315 Lønns
regulering for arbeidstakere i det statlige tariffom
rådet, kap. 1503 Midler til opplæring og utvikling 
av tillitsvalgte, kap. 1541 Pensjoner av statskassen, 
kap. 1542 Tilskudd til Statens Pensjonskasse, kap. 
1546 Yrkesskadeforsikring og kap. 1547 Gruppe
livsforsikring: 
1.	 Lønnsregulering fra 1. mai 2009 for arbeidsta

kere i det statlige tariffområdet m.fl. 
2.	 Regulering av statspensjonene per 1. mai 2009 

sammen med andre pensjonsforhold. 
3.	 Endringer i statsbudsjettet for 2009. 

Lønnsregulering for arbeidstakere 
i det statlige tariffområdet med 
virkning fra 1. mai 2009 

1.1	 Lønnsforhandlinger mv for andre 
avtaleår per 1. mai 2009 

Hovedtariffavtalen for staten i perioden 2008-2010 
mellom staten v/Fornyings- og administrasjonsde
partementet og tjenestemennenes hovedsammen
slutninger (LO Stat, Yrkesorganisasjonenes Sen
tralforbund Stat (YS Stat), Hovedorganisasjonen 
for universitets- og høyskoleutdannede (Unio) og 
Akademikerne), har en reguleringsbestemmelse 
for andre avtaleår. Stortinget samtykket i dette ved 

behandling av Innst.S. nr. 307 (2007-2008), jf. 
St.prp. nr. 68 (2007-2008). 

Forhandlingene ble innledet 3. april 2009 med 
at organisasjonene og staten la fram og begrunnet 
sine krav. Partenes rapport fra Statistikk- og bereg
ningsutvalget ble også fremlagt. 

Forhandlingene fortsatte fram til den 30. april 
2009. På bakgrunn av statens krav/tilbud nr. 2 den 
27. april 2009, krevde LO Stat, YS Stat, Unio og 
Akademikerne forhandlingene avsluttet på møtet 
den 30. april 2009 kl. 14.00. Riksmeklingsmannen 
ble i samsvar med tjenestetvistloven § 14 varslet 
samme dag om bruddet. På denne bakgrunn inn
kalte riksmeklingsmannen partene til møte hos 
seg 4. mai 2009 kl. 13.00. 

Meklingen mellom partene fortsatte i møter til 
og med 26. mai 2009. Den 26. mai 2009 ble partene 
enige om å fortsette meklingen og ny frist ble satt 
til 3. juni 2009. 

I møte med riksmeklingsmannen om morge
nen den 4. juni 2009 ble det lagt frem et økonomisk 
tilbud i mellomoppgjøret 2009 og en avtale om 
offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor. 

Representantene fra hovedsammenslutnin
gene LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne 
anbefalte forslaget og vil eventuelt sende resultatet 
til uravstemming med frist 25. juni 2009 kl. 14.00. 

Riksmeklingsmannens forslag følger i møtebok 
av 4. juni 2009  kl. 06.50 (se vedlegg 1 med under
vedlegg 1 - 4). Hovedtrekkene knyttet til lønnsre-
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gulering er som følger (se vedlegg 1, underved
legg 4): 

Generelt 

Lønnsoppgjøret for andre avtaleår gir en årslønns
vekst fra 2008 til 2009 på om lag 4,4 pst. 

Generelle tillegg på hovedlønnstabellen – andre 
avtaleår 

Med virkning fra 1.mai 2009 er det gitt generelle til
legg på hovedlønnstabellen i staten - tabell A - i 
form av en kombinasjon av krone- og prosenttil
legg. Fra lønnstrinn 1 til og med lønnstrinn 45 er 
det gitt et tillegg på 2 400 kroner, mens det er gitt 
et prosenttillegg på 0,68 pst. fra lønnstrinn 46 til og 
med lønnstrinn 80. Fra lønnstrinn 81 til lønnstrinn 
95 ble det gitt et kronetillegg på 4 800 kroner. 

Lokale forhandlinger – andre avtaleår 

Med virkning fra 1. august 2009 skal det føres 
lokale forhandlinger. Virksomhetene må selv 
dekke kostnadene innenfor allerede gitte bevilg
ninger. I de lokale forhandlingene videreføres alle
rede avtalt kvinneføring og prioritering av utdan
ningsgrupper. 

1.2	 Lønnsforhandlingene mv. for tjeneste
menn tilsluttet Norges Farmaceutiske 
Forening (NFF) 

Yrkesorganisasjonen Norges Farmaceutiske For
ening (NFF) har selvstendig forhandlingsrett med 
staten uten å være knyttet til en hovedsammenslut
ning. Denne organisasjonen har med hjemmel i lov 
om offentlige tjenestetvister av 18. juli 1958 en 
egen hovedtariffavtale med staten. 

Det ble ført forhandlinger mellom staten v/For
nyings- og administrasjonsdepartementet og NFF. 
På bakgrunn av statens siste tilbud  framsatt den 
27. april 2009, begjærte NFF 30. april kl. 14.15 for
handlingene avsluttet. Meklingen ble åpnet 4. mai 
2009. Meklingen mellom partene fortsatte i møter 
fram til og med 26. mai 2009. Den 26. mai 2009 ble 
partene enige om å fortsette meklingen og ny frist 
ble satt til 3. juni 2009. 

NFF meddelte Riksmeklingsmannen morge
nen den 4. juni 2009 at de tiltrådte ovennevnte for-
slag. 

1.3	 Lønnsregulering mv. for embets- og 
tjenestemenn som ikke dekkes av 
hovedtariffavtalen 

Det er en forutsetning for Fornyings- og adminis
trasjonsdepartementet at lønnsreguleringen fra 1. 
mai 2009 mv. gjøres gjeldende for samtlige embets
og tjenestemenn, også de som ikke omfattes av 
hovedtariffavtalene. Fornyings- og administra
sjonsdepartementet ber derfor om fullmakt til å 
gjøre avtalene gjeldende for arbeidstakere som 
ikke er medlemmer av forhandlingsberettigede 
organisasjoner – og som derfor ikke direkte omfat
tes av de inngåtte avtaler. 

Embets- og tjenestemenn i stillinger som er tatt 
ut av hovedtariffavtalen, får lønns- og arbeidsvilkår 
administrativt fastsatt i kontrakt, og er derfor ikke 
omfattet av denne lønnsreguleringen. 

1.4	 Avtale om offentlig tjenestepensjon og 
AFP i offentlig sektor 

I hovedtariffoppgjøret 2008 ble partene i offentlig 
sektor enige om å føre forhandlinger om tilpasning 
av ny tjenestepensjon og AFP til ny folketrygd i 
annet avtaleår. Gjennom forhandlinger og mekling 
har partene inngått avtale om offentlig tjenestepen
sjon og AFP i offentlig sektor. Dagens regler for 
offentlig tjenestepensjon (bruttoordning) og AFP i 
offentlig sektor videreføres med nødvendige tilpas
ninger mv. (vedlegg 1, undervedlegg 1). Kombina
sjonsalternativet følger som vedlegg 1, underved
legg 2. I brev fra Statsministeren til Riksmeklings
mannen av 3. juni 2009 vises det til at regjeringen 
er innstilt på å fremme forslag for Stortinget om 
endringer i de lovbestemte offentlige tjenestepen
sjonsordningene i tråd med innholdet i enighetsdo
kumentet (se vedlegg 1 undervedlegg 3). 

2 	 Regulering av statspensjonene per 
1. mai 2009 og andre 

pensjonsforhold mv.
 

2.1	 Pensjoner mv. 

Ved behandling av St.meld. nr. 29 for 1985-86 forut
satte Stortinget at løpende pensjoner skal regule
res i takt med grunnbeløpet i folketrygden. Dette 
ble første gang gjort med virkning fra 1. mai 1986 
og senest 1. mai 2008. 

Grunnbeløpet i folketrygden forelås i en egen 
stortingsproposisjon økt fra 70 256 kroner til 
72 881 kroner fra 1. mai 2009. Dette medfører en 
merkostnad for de løpende statspensjoner på 375,0 



 

    

 

 

  

 

 

 

 
  

  

 

 

  

 
 

3 

3 

2008–2009 St.prp. nr. 88 
Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv. 

mill. kroner. Av dette er 1,0 mill. kroner økning på 
kap. 1541 Pensjoner av Statskassen, 369,0 mill. kro
ner økning på kap. 1542 Tilskudd til Statens Pen
sjonskasse, 2,0 mill. kroner økning på kap. 1546 
Yrkesskadeforsikring og 3,0 mill. kroner økning på 
kap. 1547 Gruppelivsforsikring. 

Endringer på statsbudsjettet for 
2009 

Den samlede lønnskostnaden ved lønnsregulerin
gen for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 
per 1. mai 2009, er for tidsrommet 1. mai - 31. 
desember 2009 beregnet til 0,7 mrd. kroner. Ansla
get til bevilgning er beregnet ut fra lønnsmassen i 
det statlige tariffområdet per 1. oktober 2008. Den 
faktiske bruttovirkningen av lønnsoppgjøret i stats
budsjettet for 2009 vil derfor trolig bli noe høyere 
enn dette. Helårsvirkningen av oppgjøret for lønns
kostnadene vil være om lag 0,6 mrd. kroner høyere 
enn dette. 

Dette anslaget omfatter alle tilsatte som omfat
tes av hovedtariffavtalene i staten. Merutgifter som 
følge av forhøyede satser for overtid og arbeidsgi
veravgift er med. 

Regjeringen legger i tråd med vanlig praksis 
opp til at ordinære, bruttobudsjetterte forvalt
ningsorganer som hovedregel skal få kompensert 
for den budsjettmessige virkningen av lønnsopp
gjøret. Virksomheter med arbeidstakere som får 
lønn administrativt fastsatt i kontrakt, må dekke 
merutgiften knyttet til disse arbeidstakerne innen
for eksisterende budsjettrammer. Dette skjer ved å 
foreslå en bevilgning ut fra et anslag på hva dette 
vil utgjøre, samt ved å be om at Finansdepartemen
tet får fullmakt til å fordele ut bevilgningen på de 
relevante budsjettposter. Finansdepartementet ori
enterer Stortinget om hvordan bevilgningen har 
blitt fordelt ifm. ny saldering av statsbudsjettet for 
2009. 

Bevilgningsbehovet ifm. budsjettkompensa
sjon anslås til 0,51 mrd. kroner. Etter vanlig praksis 

foreslår derfor Regjeringen at kap. 2315 Lønnsre
gulering for arbeidstakere i det statlige tariffområ
det bevilges med 0,51 mrd. kroner, samt at Finans
departementet får fullmakt til å fordele bevilgnin
gen på de relevante budsjettposter, jf. forslag til 
romertallsvedtak. 

Merutgifter i forbindelse med lønnsregulerin
gene for forvaltningsorgan med særskilte fullmak
ter og forvaltningsbedrifter, dekkes som hovedre
gel innenfor virksomhetenes egne budsjetter. 

Under kap. 1503 Midler til opplæring og utvik
ling av tillitsvalgte, post 70 Tilskudd, foreslås det 
en økning på om lag 14,8 mill. kroner. Post 71 
Bidrag fra arbeidstakerne foreslås redusert med 
om lag 1,2 mill. kroner. Forslagene er utregnet på 
grunnlag av årsverk og lønnsmasse i staten per 1. 
oktober 2008. 

Under kap. 1541 Pensjoner av statskassen, post 
01 Driftsutgifter, foreslås en økning med 0,9 mill. 
kroner som følge av økt grunnbeløp (G) i folke
trygden. 

Under kap. 1542 Tilskudd til Statens Pensjons
kasse, foreslås en økning i bevilgningen med netto 
369,0 mill. kroner. Merutgifter til løpende pensjo
ner, som en følge av økt grunnbeløp (G) i folke
trygden, utgjør 444,0 mill. kroner. Samtidig er 
anslaget for premieinntekter justert opp med 75,0 
mill. kroner som en følge av lønnsoppgjøret. Netto 
tilskudd til Statens Pensjonskasse på kap. 1542 
foreslås derfor økt med 369,0 mill. kroner. Øknin
gen fordeler seg med 365,0 mill. kroner på post 01 
og 4,0 mill. kroner på post 70. 

Under kap. 1546 Yrkesskadeforsikring og kap. 
1547 Gruppelivsforsikring medfører økt grunnbe
løp økte bevilgninger med henholdsvis 2,0 mill. 
kroner under kap. 1546 og 3,0 mill. kroner under 
kap. 1547. 

Det er avsatt midler til dekning av merutgiftene 
ved lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige 
tariffområdet mv. under kap. 2309 Tilfeldige utgif
ter, post 01 Driftsutgifter. Bevilgningen under kap. 
2309 Tilfeldige utgifter vil bli redusert i forbindelse 
med proposisjon om ny saldering av statsbudsjet
tet 2009 til høsten. 
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Fornyings- og administrasjonsdepartementet 

t i l r å r :  

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige 
tariffområdet 2009 mv. 

Vi HARALD, Norges Konge,
 

s t a d f e s t e r : 
  

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 
2009 mv. i samsvar med et vedlagt forslag. 
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Forslag 


til vedtak om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige 

tariffområdet 2009 mv. 

I 

I statsbudsjettet for 2009 gjøres følgende endringer: 

Utgifter: 

Kap. Post Formål Kroner 

2315 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 
01 Driftsutgifter, bevilges med ............................................................................... 510 000 000 

1503 Midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte 
70 Tilskudd, økes med ............................................................................................ 14 805 000 

fra kr 86 141 000 til kr 100 946 000 
71 Bidrag fra arbeidstakerne, nedsettes med ....................................................... 1 184 000 

fra kr 26 945 000 til kr 25 761 000 
1541 Pensjoner av statskassen 

01 Driftsutgifter, overslagsbevilging, økes med ................................................... 900 000 
fra kr 21 100 000 til kr 22 000 000 

1542 Tilskudd til Statens Pensjonskasse 
01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, økes med ................................................. 365 000 000 

fra kr 7 928 000 000 til kr 8 293 000 000 
70 For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, 

overslagsbevilgning, økes med ......................................................................... 4 000 000 
fra kr 88 000 000 til kr 92 000 000 

1546 Yrkesskadeforsikring 
01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, økes med ................................................. 2 000 000 

fra kr 74 000 000 til kr 76 000 000 
1547 Gruppelivsforsikring 

01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, økes med ................................................. 3 000 000 
fra kr 140 000 000 til 143 000 000 

II 

Stortinget samtykker i at det med virkning fra 
1. mai 2009 foretas regulering av lønningene mv. 
for arbeidstakere i det statlige tariffområdet som er 
medlemmer av LO Stat, YS Stat, Unio og Akademi
kerne i samsvar med Riksmeklingsmannens møte
bok av 4. juni 2009. 

III 

Stortinget samtykker i at det med virkning fra 
1. mai 2009 foretas regulering av lønningene mv. 
for arbeidstakere i det statlige tariffområdet som er 

medlemmer av Norges Farmaceutiske Forening i 
samsvar med Riksmeklingsmannens møtebok av 
4. juni 2009. 

IV 

For embets- og tjenestemenn som ikke er med
lemmer av organisasjoner som nevnt i II og III og 
derfor ikke får sine lønns- og arbeidsvilkår fastsatt 
i hovedtariffavtale, skal det gjelde de samme lønns
og arbeidsvilkår som etter II og III. Embets- og tje
nestemenn som er tatt ut av hovedtariffavtalen, får 
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sine lønns- og arbeidsvilkår fastsatt administrativt i 
egen kontrakt. 

V 

Stortinget samtykker i at Kongen på vegne av 
staten kan bringe tvister i forbindelse med tariff
oppgjøret i staten 2009 inn for Rikslønnsnemnda i 
samsvar med forutsetningene i Lov om offentlige 
tjenestetvister av 18. juli 1958, jf. § 26. 

VI 

1.	 Pensjoner i Statens Pensjonskasse reguleres i 
samsvar med økningen i folketrygdens grunn
beløp per 1. mai 2009. 

2.	 Statens Pensjonskasse gis fullmakt til å regu
lere og tilpasse pensjoner som på grunn av sær
lige pensjonstekniske forhold ikke med rimelig 
resultat kan reguleres i samsvar med punkt 1. 

3.	 Fornyings- og administrasjonsdepartementet 
får fullmakt til å regulere pensjoner av statskas
sen på samme måte som for statspensjonister 
etter punkt 1. 

VII 

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet 
får fullmakt til å fordele bevilgningen under kap. 
2315 Lønnsregulering for arbeidstakere i det stat
lige tariffområdet, post 01 Driftsutgifter, på de av 
postene i statsbudsjettet som har lønnsbevilgning. 
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Vedlegg 1 

Riksmeklingsmannens møtebok 

Figur 1.1 
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Figur 1.2
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Figur 1.3 
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Figur 1.4
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Figur 1.5 
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Vedlegg 2 

Kombinasjonsalternativet 

Figur 2.1
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Figur 2.2 
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Figur 2.3
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Figur 2.4 
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Vedlegg 3 

Brev fra Statsministerens kontor til Riksmeklingsmannen 

Figur 3.1
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Figur 3.2 
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Vedlegg 4 

Mekling 2009 – Endringer i HTA 2008-2010 2. avtaleår 

Figur 4.1
 






