
St.prp. nr.  86
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Om lønnsregulering for arbeidstakere i 
det  statlige tariffområdet 2001 m.v.

Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 18. 
mai 2001, 

godkjent i statsråd samme dag.
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Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2001 m.v.
Arbeids- og administrasjonsdepartementet legger med dette frem tilrå-
ding om:
1. Lønnsregulering fra 1. mai 2001 for arbeidstakere i det statlige tariffområ-

det i samsvar med avtalte regulering for annet avtaleår i Hovedtariffavtalen
i staten for perioden 1. mai 2000-30. april 2002 mellom staten og hovedsam-
menslutningene/Norsk Lærerlag, Politiets Fellesforbund, Norges Ingeni-
ørorganisasjon og Norges Farmaceutiske Forening.

2. Regulering av statspensjonene pr. 1. mai 2001 og andre pensjonsforhold.
3. Endringer i statsbudsjettet for 2001.
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1   Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige 
tariffområdet med virkning fra 1. mai 2001

1.1 Lønnsregulering m.v. for annet avtaleår pr. 1. mai 2001

Hovedtariffavtalen i staten for perioden 2000-2002 mellom staten og tjeneste-
mennenes hovedsammenslutninger (LO Stat, Akademikernes Fellesorganisa-
sjon, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - Stat, Akademikerne og Norsk
Lærerlag) fastsetter rammene for lønnsreguleringen for annet avtaleår. Par-
tene avtalte pr. 1. mai 2000 oppgjørene for både første og annet avtaleår, noe
som bl.a. innebærer fredsplikt for lønnsreguleringen for annet avtaleår.

Hovedtariffavtalen i staten for perioden 2000-2002, herunder reguleringen
for annet avtaleår, ble fremlagt for Stortinget i St.prp. nr. 74 (1999-2000), jf.
Innst. S. nr. 217.

Beregningene av de budsjettmessige virkningene for lønnsreguleringen
for 2001 gjøres på bakgrunn av tjenestemannsregisterets statistikk pr. 1. okto-
ber 2000.

Hovedtrekkene i reguleringen for annet avtaleår er:

Hovedlønnstabell - A-tabell

Bruttolønnssatsene på hovedlønnstabellen - A-tabellen - økes med et generelt
tillegg på kr. 2 200 på alle lønnstrinn med virkning fra 1. mai 2001. I gjennom-
snitt tilsvarer endringen totalt en prosentvis økning på 0,75 % pr. dato av lønns-
massen.

Sentrale forhandlinger

I annet avtaleår føres sentrale justeringsforhandlinger om endringer av lønns-
plasseringer og stillingsgrupper innenfor en økonomisk ramme på 1,0 % pr.
dato med virkning fra 1. september 2001. Innenfor den økonomiske rammen
forhandles det om stillinger på etatsplaner for NSB BA og Posten Norge BA
(BA-selskapene).

Lokale forhandlinger for staten

Det føres lokale forhandlinger med virkning fra 1. oktober 2001 innenfor en
økonomisk ramme på 0,5 % pr. dato av lønnsmassen som dekkes av midler
som tildeles fra kap. 2315. I tillegg føres forhandlinger innenfor en ramme på
0,1 % som er midler virksomhetene selv må dekke innenfor de allerede gitte
bevilgninger på grunn av lønnsendringer ved skifte av arbeidstakere. Samlet
ramme for de lokale forhandlingene innen det enkelte forhandlingssted blir
dermed 0,6 % pr. dato av lønnsmassen.

Lokale forhandlinger for BA-selskapene

Det føres lokale forhandlinger med virkning fra 1. oktober 2001 om justerin-
ger og normeringer for stillingskoder under lønnsplaner i BA-selskapene og
normeringer for stillingskoder på andre lønnsplaner, innenfor en avtalt økono-
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misk ramme som fastsettes av partene sentralt ved de sentrale justeringsfor-
handlingene pr. 1. september 2001.

Lokale forhandlinger for skoleverket

Det føres lokale forhandlinger for skoleverket med virkning fra 1. oktober
2001 innenfor en økonomisk ramme på 0,5 % pr. dato av lønnsmassen. I tillegg
føres forhandlinger innenfor en ramme på 0,1 % slik at samlet ramme for de
lokale forhandlingene blir 0,6 % pr. dato av lønnsmassen. Avsetningene dek-
kes innenfor de allerede gitte bevilgninger. Med hjemmel i tariffavtalen kan
staten skyte inn ekstra midler til de lokale forhandlingene.

De sentrale parter avklarer om en del av avsetningen skal benyttes til sær-
avtaler. De resterende midler benyttes til preliminære forhandlinger i den
enkelte fylkeskommune/kommune innenfor de økonomiske rammer som er
avtalt. Arbeids- og administrasjonsdepartementet beregner ut fra dette belø-
pet for den enkelte fylkeskommune/kommune.

Kompetanseutvikling

Det er avsatt til sammen 35 mill. kr. for hovedtariffavtaleperioden for å stimu-
lere til økt satsing på kompetanseutvikling og 2 mill. kr. for å stimulere til
bedre nyttiggjøring av kompetansen til arbeidstakere med innvandrerbak-
grunn.

Avtalefestet ferie for statstjenestemenn og stillinger i skoleverket

Avtalefestet ferie for statstjenestemenn og stillinger i skoleverket blir fullt ut
innført i 2001 ved at prosentsats for feriepenger er 12 % av feriepengegrunnla-
get, for opptjeningsåret 2001. Det er avtalt særlig tilpasning av ordningen for
avtalefestet ferie for skoleverket, slik at nåværende undervisningstid ikke
reduseres.

1.2 Lønnsregulering m.v. for tjenestemenn i Politiets Fellesforbund, 
Norges Ingeniørorganisasjon og Norges Farmaceutiske Forening

Politiets Fellesforbund, Norges Ingeniørorganisasjon og Norges Farmaceu-
tiske Forening har forhandlingsrett uten å være tilsluttet tjenestemennenes
hovedsammenslutninger i medhold av lov om offentlig tjenestetvister av 18.
juli 1958.

Hovedtariffavtalen i staten for perioden 2000-2002 mellom staten og de
frittstående organisasjonene har tilsvarende økonomiske rammer for lønnsre-
gulering for annet avtaleår som hovedsammenslutningene/Norsk Lærerlag.

1.3 Lønnsregulering m.v. for embets- og tjenestemenn som ikke 
dekkes av hovedtariffavtalene

Det er Arbeids- og administrasjonsdepartementets forutsetning at lønnsregu-
leringen fra 1. mai 2001 m.v. gjøres gjeldende for samtlige embets- og tjenes-
temenn, også de som ikke dekkes av hovedtariffavtalene. Arbeids- og adminis-
trasjonsdepartementet ber derfor om fullmakt til å gjøre avtalene gjeldende for
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arbeidstakere som ikke er medlem av forhandlingsberettigede organisasjoner
- og som derfor ikke direkte omfattes av de inngåtte avtaler.

Det samme gjelder tjenestemenn i stillinger som er tatt ut av avtalesyste-
met og som ikke får lønn administrativt fastsatt i kontrakt.
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2   Regulering av statspensjonene pr. 1. mai 2001 og 
andre pensjonsforhold

Ved behandlingen av St.meld. nr. 29 for 1985-86 forutsatte Stortinget at
løpende pensjoner skal reguleres i takt med grunnbeløpet i folketrygden fra 1.
mai 1986. Dette er senere blitt gjort, senest fra 1. mai 2000.

Grunnbeløpet i folketrygden foreslås i en egen stortingsproposisjon økt
fra kroner 49 090 til kroner 51 360 fra 1. mai 2001. Dette medfører en merkost-
nad for de løpende statspensjoner på 337,1 mill. kroner, av dette 0,4 mill. kro-
ner på kap. 1541 og 336,7 mill. kroner på kap. 1542. 
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3   Endringer på statsbudsjettet for 2001
De samlede bruttoutgifter ved lønnsreguleringen for arbeidstakere i det stat-
lige tariffområdet pr. 1. mai 2001, er for tidsrommet 1. mai - 31. desember 2001,
beregnet til 627 mill. kroner.

Denne beregningen omfatter alle tilsatte (eksklusive kommunale og fyl-
keskommunale undervisningsstillinger) som går inn under hovedtariffavta-
lene i staten. Merutgifter som følge av forhøyede satser for overtid og arbeids-
giveravgift er med.

Merutgifter i forbindelse med lønnsreguleringene for forvaltningsorgan
med særskilte fullmakter, forvaltningsbedrifter og særlovsselskaper dekkes
innenfor virksomhetenes budsjett.

De som får lønn administrativt fastsatt i kontrakt, må dekke merutgiften
av lønnsregulering innenfor eksisterende budsjett, med unntak av eventuell
lønnsregulering av kategorilønn i lønnssystemet for dommere i første og
andre instans.

Etter fratrekk av ovennevnte er merutgiftene beregnet til 531,5 mill. kro-
ner. Etter vanlig praksis blir slike merutgifter dekket ved at det føres opp
bevilgning under kap. 2315 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige
tariffområdet, som Finansdepartementet får fullmakt til å fordele.

I tillegg til ovenstående foreslås følgende endringer i statsbudsjettet for
2001:

Under kap. 1503 Midler til tjenestemannsorganisasjonenes opplærings- og
utviklingsarbeid foreslås en økning på 8,7 mill. kroner da tilskuddet til avset-
ningen for 2001 skal beregnes på grunnlag av lønnsmassen i det statlige tariff-
området pr. 1. oktober 2000.

Under kap. 1504 Innskutte midler til lokale forhandlinger i skoleverket,
post 60 Tilskudd til preliminære forhandlinger til kommune og fylkeskom-
mune, foreslås en bevilgning med 10 mill. kroner som statens tilskudd pr. 1.
oktober 2001. Arbeids- og administrasjonsdepartementet fordeler tilskuddet
på kommune og fylkeskommune.

Under kap. 1541 Pensjoner av statskassen, post 01 Driftsutgifter, foreslås
en økning med 0,4 mill. kroner som følge av økningen av grunnbeløpet.

Under kap. 1542 Tilskudd til Statens Pensjonskasse og Pensjonsordnin-
gen for apoteketaten, foreslås en økning i overslagsbevilgningen med 336,6
mill. kroner, grunnet økningen i grunnbeløpet. Økningen fordeler seg med
332,4 mill. kroner under post 01 og 4,2 mill. kroner under post 70.

Under kap. 1545 Ventelønn m.v. foreslås en økning i overslagsbevilgnin-
gen med 2,4 mill. kroner under post 01 Driftsutgifter.

Det er avsatt midler til dekning av merutgiftene ved lønnsregulering for
arbeidstakere i det statlige tariffområdet m.v. under kap. 2309 Tilfeldige utgif-
ter, post 01 Driftsutgifter. Bevilgningen under kap. 2309 Tilfeldige utgifter vil
bli redusert i forbindelse med proposisjonen om ny saldering av statsbudsjet-
tet 2001 til høsten.
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Arbeids- og administrasjonsdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til pro-
posisjon til Stortinget om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariff-
området 2001 m.v.

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om lønnsregulering for arbeidsta-
kere i det statlige tariffområdet 2001 m.v. i samsvar med et vedlagt forslag.
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Forslagtil vedtak om lønnsregulering 
for arbeidstakere i  det statlige 

tariffområdet 2001 m.v.

I
I statsbudsjettet for 2001 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

II
Stortinget samtykker i at det med virkning fra 1. mai 2001 foretas regulering
av lønningene m.v. for arbeidstakere i det statlige tariffområdet som er med-
lemmer av LO Stat, Akademikernes Fellesorganisasjon, Yrkesorganisasjone-
nes Sentralforbund - Stat, Akademikerne og Norsk Lærerlag i samsvar med
avtalte regulering for annet avtaleår i Hovedtariffavtalen i staten for perioden
1. mai 2000 - 30. april 2002.

Kap. Post Formål Kroner

2315 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet

01 Driftsutgifter bevilges med 531 542 000

1503 Midler til tjenestemannsorganisasjonenes opplærings- og utvi-
klingsarbeid

70 Tilskudd,  økes med 8 690 000

fra kr 151 111 000 til kr 159 801 000

1504 Innskutte midler til lokale forhandlinger i skoleverket

60 Tilskudd 10 000 000

1541 Pensjoner av statskassen

01 Driftsutgifter,  overslagsbevilgning, økes med 455 000

fra kr 14 771 000 til kr 15 226 000

1542 Tilskudd til Statens Pensjonskasse og Pensjonsordningen for 
apoteketaten

01 Driftsutgifter,  overslagsbevilgning, økes med 332 434 000

fra kr 6 017 871 000 til kr 6 350 305 000

70 For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse,  overslags-
bevilgning,

økes med 4 234 000

fra kr 76 150 000 til kr 80 384 000

1545 Ventelønn m.v. (jf. kap. 4545)

01 Driftsutgifter,  overslagsbevilgning, økes med 2 420 000

fra kr 246 123 000 til kr 248 543 000



III
Stortinget samtykker i at det med virkning fra 1. mai 2001 foretas regulering
av lønningene m.v. for arbeidstakere i det statlige tariffområdet som er med-
lemmer av Politiets Fellesforbund, Norges Ingeniørorganisasjon og Norges
Farmaceutiske Forening i samsvar med avtalte regulering for annet avtaleår i
Hovedtariffavtalen i staten for perioden 1. mai 2000 - 30. april 2002.

IV
For alle embets- og tjenestemenn som ikke får sine lønns- og arbeidsvilkår
fastsatt gjennom hovedtariffavtale eller som er lønnet utenfor tariffavtale og
ikke får sin lønn fastsatt administrativt i kontrakt, skal gjelde samme lønns- og
arbeidsvilkår som etter pkt. II.

V
1. Løpende pensjoner i Statens Pensjonskasse reguleres i samsvar med

økningen i folketrygdens grunnbeløp pr. 1. mai 2001.
2. Statens Pensjonskasse gis fullmakt til å regulere og tilpasse pensjoner

som på grunn av særlige pensjonstekniske forhold ikke med rimelig resul-
tat kan reguleres i samsvar med pkt. 1.

3. Arbeids- og administrasjonsdepartementet gis fullmakt til å regulere pen-
sjoner av statskassen på samme måte som for statspensjonister etter pkt.
1.

VI
Finansdepartementet gis fullmakt til å fordele bevilgningen under kap. 2315
Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet, post 01 Drifts-
utgifter, på de av departementets poster som har lønnsbevilgning.
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