
Prop. 165 S
(2012–2013)

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige 
tariffområdet 2013 mv.

Tilråding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 31. mai 2013, 
godkjent i statsråd samme dag. 

(Regjeringen Stoltenberg II)

1 Innledning

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartemen-
tet legger med dette fram forslag under kap. 2315 
Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige 
tariffområdet og kap. 1503 Midler til opplæring og 
utvikling av tillitsvalgte:
1. Lønnsregulering fra 1. mai 2013 for arbeidsta-

kere i det statlige tariffområdet m.fl.
2. Endringer i statsbudsjettet for 2013.

2 Lønnsregulering for arbeidstakere 
i det statlige tariffområdet med 
virkning fra 1. mai 2013 mv.

2.1 Lønnsforhandlinger mv. per  
1. mai 2013

Hovedtariffavtalen i staten for perioden 1. mai 
2012 til 30. april 2014 mellom staten v/Fornyings-, 
administrasjons- og kirkedepartementet og tjenes-
temennenes hovedsammenslutninger (LO Stat, 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Stat (YS 
Stat), Hovedorganisasjonen for universitets- og 
høyskoleutdannede (Unio) og Akademikerne) 
har en reguleringsbestemmelse for andre avta-
leår. Stortinget samtykket i dette ved behandling 

av Prop. 128 S (2011-2012) Lønnsregulering for 
arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2012 mv.

Forhandlingene ble innledet 12. april med at 
partene la fram og begrunnet sine krav. Partenes 
rapporter fra Statistikk- og beregningsutvalget i 
staten, mars 2013 og tilleggsrapport juni 2013, ble 
også fremlagt.

Fram til den 30. april gjennomførte partene 
flere møter. Den 30. april kl. 17.00 la staten fram 
endelig tilbud. Hovedsammenslutningene aksep-
terte tilbudet kl. 19.00 samme dag. Protokoll av 
30. april 2013 følger som vedlegg 1 med underved-
legg 1-3.

Generelt

Lønnsoppgjøret for andre avtaleår gir en årslønns-
vekst fra 2012 til 2013 på 3,48 pst.

Generelle tillegg på hovedlønnstabellen – andre 
avtaleår

Med virkning fra 1. mai 2013 er det gitt generelle 
tillegg på hovedlønnstabellen i staten - tabell A. 
Tilleggene er gitt med stigende kronebeløp fra 
4200 kroner på lønnstrinn 19 til 4500 kroner på 
lønnstrinn 51. Fra lønnstrinn 52 til og med lønns-
trinn 101 er det gitt et prosenttillegg på 1,07 pst. 
(avrundet per lønnstrinn). Ny hovedlønnstabell 
fremkommer i vedlegg 1, undervedlegg 2.

Kap. 2315 og 1503
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Lokale forhandlinger – andre avtaleår

For andre avtaleår er partene enige om at det kan 
føres lokale forhandlinger dersom arbeidsgiver 
mener det er grunnlag for dette. Lønnsendringer 
forutsetter dekning på virksomhetens budsjett. 
Virkningstidspunktet, for de virksomheter som 
gjennomfører lokale forhandlinger, settes til 1. 
august 2013. Likelønn skal prioriteres.

2.2 Lønnsregulering mv. for embets- og 
tjenestemenn som ikke direkte 
omfattes av hovedtariffavtalen i staten

Det er en forutsetning at lønnsreguleringen fra 1. 
mai 2013 mv. gjøres gjeldende for samtlige 
embets- og tjenestemenn, også de som ikke omfat-
tes av hovedtariffavtalen. Fornyings-, administra-
sjons- og kirkedepartementet ber derfor om full-
makt til å gjøre avtalene gjeldende for arbeidsta-
kere som ikke er medlemmer av forhandlingsbe-
rettigede organisasjoner – og som derfor ikke 
direkte omfattes av de inngåtte avtaler.

Embets- og tjenestemenn i stillinger som er 
tatt ut av hovedtariffavtalen, får lønns- og arbeids-
vilkår administrativt fastsatt i kontrakt, og er der-
for ikke omfattet av denne lønnsreguleringen.

3 Endringer på statsbudsjettet for 
2013

Den samlede lønnskostnaden ved lønnsregulerin-
gen for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 
per 1. mai 2013, er for tidsrommet 1. mai - 31. 
desember 2013 beregnet til om lag 1,05 mrd. kro-
ner. Anslaget til bevilgning er beregnet ut fra 
lønnsmassen i det statlige tariffområdet per 1. 
oktober 2012. Den faktiske bruttovirkningen av 
lønnsoppgjøret i statsbudsjettet for 2013 vil derfor 
trolig bli noe høyere enn dette. Helårsvirkningen 
av oppgjøret for lønnskostnadene vil være på om 
lag 1,82 mrd. kroner.

Anslaget omfatter alle tilsatte som omfattes av 
hovedtariffavtalen i staten. Merutgifter som følge 
av forhøyede satser for overtid og arbeidsgiverav-
gift 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. Kompensasjon 
for budsjettvirkningen foreslås med en bevilgning 
ut fra et anslag på hva kostnaden vil utgjøre, samt 
ved å be om at Finansdepartementet får fullmakt 
til å fordele ut bevilgningen på de relevante bud-
sjettposter. Finansdepartementet orienterer Stor-
tinget om hvordan bevilgningen har blitt fordelt 
ifm. ny saldering av statsbudsjettet for 2013.

Bevilgningsbehovet ifm. budsjettkompensa-
sjon anslås til 0,80 mrd. kroner. Etter vanlig prak-
sis foreslår derfor regjeringen at kap. 2315 Lønns-
regulering for arbeidstakere i det statlige tariffom-
rådet bevilges med 0,80 mrd. kroner, samt at 
Finansdepartementet får fullmakt til å fordele 
bevilgningen 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 9,1 mill. kroner. Forslagene 
er utregnet på grunnlag av årsverk og lønnsmasse 
i staten per 1. oktober 2012.

Det er avsatt midler til dekning av merutgif-
tene ved lønnsregulering for arbeidstakere i det 
statlige tariffområdet mv. under kap. 2309 Tilfel-
dige utgifter, post 01 Driftsutgifter. Bevilgningen 
under kap. 2309 Tilfeldige utgifter vil bli redusert i 
forbindelse med proposisjon om ny saldering av 
statsbudsjettet 2013 til høsten.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedeparte-
mentet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver 
under et framlagt forslag til proposisjon til Stortin-
get om lønnsregulering for arbeidstakere i det 
statlige tariffområdet 2013 mv.
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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 tariffområ-
det 2013 mv. i samsvar med et vedlagt forslag.
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Forslag 

til vedtak om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige 
tariffområdet 2013 mv.

I

I statsbudsjettet for 2013 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

II

Stortinget samtykker i at det med virkning fra 1. 
mai 2013 foretas regulering av lønningene mv. for 
arbeidstakere i det statlige tariffområdet som er 
medlemmer av LO Stat, YS Stat, Unio og Akade-
mikerne i samsvar med protokoll av 30. april 2013.

III

For embets- og tjenestemenn som ikke er med-
lemmer av organisasjoner som nevnt i II og derfor 
ikke får sine lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i 

hovedtariffavtale, skal det gjelde de samme lønns- 
og arbeidsvilkår som etter II. Embets- og tjeneste-
menn som er tatt ut av hovedtariffavtalen, får sine 
lønns- og arbeidsvilkår fastsatt administrativt i 
egen kontrakt.

IV

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet får 
fullmakt til å fordele bevilgningen under kap. 2315 
Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige 
tariffområdet, post 01 Driftsutgifter, på de av pos-
tene i statsbudsjettet som har lønnsbevilgning.

Kap Post Formål Kroner

2315 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet

(NY) 01 Driftsutgifter, bevilges med  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 000 000

1503 Midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte

70 Tilskudd, økes med . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 087 000

fra kr 149 934 000 til kr 159 021 000
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Vedlegg 1  

Protokoll 

Figur 1.1  

År 2013, den 12., 25, 26., 29. og 30. april, ble det holdt forhandlingsmøter i Fornyings-, 
administrasjons- og kirkedepartementet vedrørende Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 –  
30. april 2014, pkt 1.4.4 – Reguleringsbestemmelse for 2. avtaleår.  

Merethe Foss Liverud  
Per Kristian Knutsen  
Grete A. Jarnæs  
Oddbjørn Tønder  
Yvonne Larssen  
Erling Thormod Narum  
Torgeir Bjørnaraa  
Bård Westbye  
Odd Bøhagen  
Åsa Kalvaa  
Grete Molle Torgersen  
Trond Rakkestad  
Eirik Utstumo  
Ragnar Ihle Bøhn  
Yngvar Tveit  
Tormod Belgum  

Tone Rønoldtangen  
Eivind Gran  
Randi Stensaker  
Dag Westhrin  
Anniken Refseth  
Stein Erik Syrstad  
John Leirvaag  
Anita K. Solhaug  
Thomas Sandvik  
Guro Vadstein  
Vibecke Solhaug  
Anita Busch  
Egil Andre Aas  
Torbjørn Bongo  
Staale Reiten  
Anne Finborud  
Ellen Galaasen  
Ingrid Myran  
Gerd Kristiansen  
Rita Bråten  
Renèe Rasmussen  
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Figur 1.2  

Tore Walmsnæss  
Kjell Atle Brunborg  
Tor Egil Pålerud  
Alf Edvard Masternes  
Tore Karl Sønstevold  
Kirsti Mandal  
Nina Helland  
Jarle Eide  
Elin Veimo  
Bjørn Henriksen  
Arvid Tønnesen  

Pål N. Arnesen  
Tore Leirfall  
Anne S. Henriksen  
Fredrik Støtvig  
Hilde Gustavsen  
Eivind R. Solberg  
Jens Jahren  
Even Mølmshaug  
Monica Deildok  
Knut Are Svenkerud  
Ole-Johnny Fagerlid  
Jonny Nauste  
Geir Krogh  
Lizzie Ruud Thorkildsen  
Elisabeth Borthen  
Ingerid Bjercke  
Hans-Erik Skjæggerud  
Unn-Kristin Olsen  
Ole Martin Nodenes  
Knut Ringen  
Per Magnar Stavland  
Solveig H. Dahl  
Åsmund Johansen  
Jens Chr. Batt  
Ingunn Bråten  
Marit M. Wright  
Liv Hilde Hansen  
Ellen Fjeldstad  
Eva Lorentzen  

Arne Johannessen  
Sigrid Lem  
Petter Aaslestad  
Eirik Rikardsen  
Kristian Mollestad  
Sigve Bolstad  
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Figur 1.3  

Victor-Bjørn Nielsen  
Unn Alma Skatvold  
Brit-Helen Russdal-Hamre  
Bjørg Sundøy  
Kari Tangen  
Thea Wessel Jørgensen  
Ruth-Line Walle-Hansen  
Jorunn Solgaard  
Rune Johnsrud  
Øivind Eriksen  
Brit-Toril Lundt  
Jarle Klungrehaug  
Gry Jorunn Holmen  

Rikke Ringsrød  
Per Egeness  
Greta Torbergsen  
Odd Håker  
Cathrine Trangerud  
Johnny Marken  
Dag Fossli  
Siw Tyldum  
Leif Chr Hammer  
Kari Tønnesen Nordli  
Annette Narverud  
Marianne Lindmark Pedersen  
Wencke Sartori Eide  
Svein-Håkon Forvik  
Anne-Sophie Redish  
John Frammer  
Marit Kleppe Egge  
Daniel Fundingsrud  
Anette Bjørlin Basma  
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Undervedlegg 1

Mellomoppgjøret i Staten pr. . mai 2013

Figur 1.4  

•

•
•
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Undervedlegg 2

Hovedlønnstabell

Figur 1.5  
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Undervedlegg 3

Endringer i lokale forhandlingssteder

Figur 1.6  
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