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Prop. 128 S
(2011–2012)

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige 
tariffområdet 2012 mv.

Tilråding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 8. juni 2012, 
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, kap. 1502 Tilskudd til kompetanse-
utvikling og kap. 1503 Midler til opplæring og 
utvikling av tillitsvalgte:
1. Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige 

tariffområdet med virkning fra 1. mai 2012 mv.
2. Endringer i statsbudsjettet for 2012.

2 Lønnsregulering for arbeidstakere 
i det statlige tariffområdet med 
virkning fra 1. mai 2012 mv.

2.1 Lønnsforhandlinger mv. pr. 1. mai 2012

Forhandlingene mellom staten ved Fornyings-, 
administrasjons- og kirkedepartementet og tjenes-
temennenes hovedsammenslutninger, LO Stat, YS 
Stat, Unio og Akademikerne, om ny hovedtariffav-
tale i staten for perioden 1. mai 2012 til 30. april 
2014, ble innledet 12. april 2012. Hovedsammen-
slutningene og staten la fram og begrunnet sine 

krav. Partenes rapport fra Statistikk- og bereg-
ningsutvalget ble også fremlagt.

Forhandlingene fortsatte fram til den 26. april 
2012. LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne 
krevde forhandlingene avsluttet på møtet samme 
dag kl. 11.00.

Riksmekleren ble umiddelbart varslet om 
bruddet, i samsvar med § 14 i lov av 18. juli 1958 
om offentlige tjenestetvister (tjenestetvistloven). 
Riksmekleren innkalte partene til innledende 
møte 2. mai 2012 kl. 10.00.

Den 14., 16. og 18. mai 2012 begjærte hoved-
sammenslutningene meklingen avsluttet, i sam-
svar med tjenestetvistloven § 17.

Om morgenen den 24. mai 2012 ble meklingen 
avsluttet mellom Fornyings-, administrasjons- og 
kirkedepartementet og LO Stat, YS Stat og Unio, 
uten at Riksmekleren fant grunnlag for å sette 
fram noe meklingsforslag. LO Stat, YS Stat og 
Unio tok deretter medlemmer ut i streik. Meklin-
gen mellom Fornyings-, administrasjons- og kirke-
departementet og Akademikerne fortsatte.

Riksmekleren innkalte Fornyings-, administra-
sjons- og kirkedepartementet, LO Stat, YS Stat og 
Unio til sonderinger torsdag 31. mai og partene 
ble enige om å innlede frivillig mekling fredag 1. 
juni. Meklingen mellom Fornyings-, administra-

Kap. 2315, 1502 og 1503
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sjons- og kirkedepartementet og Akademikerne 
fortsatte samme dag.

Riksmekleren fant grunnlag for å fremme et 
meklingsforslag lørdag 2. juni. Akademikerne 
aksepterte forslaget, jf. vedlegg 1. LO Stat og YS 
Stat har anbefalt forslaget og sender det til urav-
stemning med svarfrist 22. juni kl. 15.00, jf. ved-
legg 2.

Unio forkastet forslaget og fortsatte streiken. 
Partene ble 7. juni enige om at sluttbehandlingen 
av tariffrevisjonen 2012 Oppgjøret i staten mellom 
Unio og staten v/Fornyings-, administrasjons- og 
kirkedepartementet, får sin endelige avgjørelse 
ved frivillig nemndsbehandling hvor Rikslønns-
nemnda er tvisteløsningsorgan. Dette innebærer 
at de fortsatt følger hovedtariffavtalen i staten 1. 
mai 2010 - 30. april 2012.

Riksmeklerens forslag følger i møtebok av 2. 
juni 2012, jf. vedlegg 1 og 2 med undervedlegg. 
Hovedtrekkene i forslaget er som følger:

Generelt

Tarifftilleggene for første avtaleår gir et bidrag til 
årslønnsveksten på 2,37 pst. Sammen med over-
henget på 1,1 pst. og anslaget på lønnsglidningen, 
gir dette en årslønnsvekst fra 2011 til 2012 på om 
lag 3,97 pst. I tillegg kommer avsetning på 0,1 pst. 
i de lokale forhandlingene (resirkulerte midler).

Generelle tillegg på hovedlønnstabellen – første 
avtaleår

Med virkning fra 1. mai 2012 er det gitt generelle 
tillegg på hovedlønnstabellen i staten (tabell A) i 
form av en kombinasjon av krone- og prosenttil-
legg. Fra lønnstrinn 19 til og med lønnstrinn 55 er 
det gitt et tillegg på 12 000 kroner. Fra og med 
lønnstrinn 56 til og med lønnstrinn 98 er det gitt et 
prosenttillegg på 2,7 pst. Det generelle tillegget 
har både en lavlønnsprofil og likelønnsprofil.

Tabell A er utvidet med tre lønnstrinn på topp 
fra og med ltr. 99 til og med ltr. 101. Ny hoved-
lønnstabell fremkommer i vedlegg 1 og 2, under-
vedlegg 3.

Sentrale tiltak/justeringer – første avtaleår

I første avtaleår iverksettes sentrale tiltak/juste-
ringer pr. 1. juli 2012 innenfor en økonomisk 
ramme på 0,42 pst. pr. dato. Justeringene bidrar til 
å videreføre arbeidet med likelønn i det statlige 
tariffområdet. Endringene fremkommer i vedlegg 
1 og 2, undervedlegg 4 og 5.

Lokale forhandlinger – første avtaleår

Med virkning fra 1. september 2012 skal det føres 
lokale forhandlinger innenfor en økonomisk 
ramme på 1 pst. av lønnsmassen som dekkes av 
midler som tildeles fra kap. 2315. I tillegg kommer 
0,1 pst. (resirkulerte midler) som virksomheten 
selv må dekke innenfor allerede gitte bevilgnin-
ger. Samlet ramme for de lokale forhandlingene i 
hvert forhandlingsområde blir 1,1 pst. pr. dato av 
lønnsmassen. Partene er enige om at likelønn skal 
prioriteres i forhandlingene.

Fellesbestemmelsene

Ulempetillegget for pålagt arbeid på lørdag og 
søndag er økt fra 36 kroner til 40 kroner pr. arbei-
det klokketime i tidsrommet fra lørdag kl. 00.00 til 
søndag kl. 24.00.

OU-midler

Bidraget fra arbeidstakerne er økt fra 200 kroner 
til 300 kroner pr. år. Den samlede avsetningen til 
OU-midler (midler til opplærings- og utviklingstil-
tak) er fremdeles 0,24 pst. av den samlede lønns-
massen pr. år.

Kompetanseutvikling

Det avsettes 25 mill. kroner til en styrket kompe-
tanseutvikling som skal bidra til å utvikle, fornye 
og digitalisere statlige virksomheter. Videre avset-
tes det 6 mill. kroner til videreføring av felles opp-
lærings- og utviklingstiltak for ledelsen og de til-
litsvalgte i samarbeidskompetanse og medbe-
stemmelse.

Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie 
(bemanningsforetak)

Partene er enige om at det er viktig å arbeide for 
et seriøst og velfungerende arbeidsliv med ord-
nede lønns- og arbeidsforhold for alle. Dette må 
også gjelde for arbeidstakere som leies inn fra 
bemanningsforetak til statlige virksomheter. Den 
nye bestemmelsen gjøres gjeldende fra samme 
tidspunkt som endringene i arbeidsmiljøloven og 
tjenestemannsloven trer i kraft, jf. Prop. 74 L 
(2011-2012).

Innsats mot ufrivillig deltidsarbeid i staten

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartemen-
tet og hovedsammenslutningene er enige om å 
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nedsette en partssammensatt arbeidsgruppe for å 
kartlegge omfanget av deltid. Arbeidsgruppen 
skal identifisere bruken av og foreslå tiltak som 
kan redusere uønsket deltidstilsetting.

Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger

Med hjemmel i hovedtariffavtalen avgjør staten 
etter drøftinger med hovedsammenslutningene 
hvor lokale forhandlinger i departementsområ-
dene skal føres. Forhandlingsstedene for tariffpe-
rioden 2012-2014 ble drøftet og fastsatt med virk-
ning fra 1. mai 2012, jf. vedlegg 1 og 2, underved-
legg 6.

Virkningstidspunkt for lønnsregulering etter ny 
hovedtariffavtale

For medlemmene i hovedsammenslutningen Aka-
demikerne, gis lønnsreguleringer i ny hovedtariff-
avtale virkning fra 1. mai 2012.

Normalt ville ny lønn blitt gitt fra avslutningen 
av en streik. For medlemmene i LO Stat og YS 
Stat gis lønnsregulering likevel med virkning fra 
1. mai 2012 fordi møteboken ikke omtaler vir-
kningstidspunktet, og fordi oppgjøret er beregnet 
fra 1. mai. For medlemmer i Unio vil virkningstids-
punktet ble fastsatt av Rikslønnsnemnda.

2.2 Lønnsregulering mv. for embetsmenn 
og de tjenestemenn som ikke er 
omfattet av hovedtariffavtalen

Det er en forutsetning for Fornyings-, administra-
sjons- og kirkedepartementet at lønnsregulerin-
gen fra 1. mai 2012 gjøres gjeldende både for 
embetsmenn og for de tjenestemenn som ikke er 
omfattet av hovedtariffavtalen.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedeparte-
mentet ber om fullmakt til å gjøre hovedtariffavta-
len gjeldende fra 1. mai 2012 for embets- og tjenes-
temenn som ikke er medlemmer av en forhand-
lingsberettiget organisasjon og som derfor ikke 
får sine lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i hovedta-
riffavtale.

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

3 Endringer på statsbudsjettet for 
2012

Kap. 2315 Lønnsregulering for arbeidstakere 
i det statlige tariffområdet

Post 01 Driftsutgifter

Den samlede lønnskostnaden ved lønnsregulerin-
gen for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 
pr. 1. mai 2012, er for tidsrommet 1. mai - 31. 
desember 2012 beregnet til 2,2 mrd. kroner. 
Anslaget til bevilgning er beregnet ut fra lønnsma-
ssen i det statlige tariffområdet pr. 1. oktober 
2011. Den faktiske bruttovirkningen av lønnsopp-
gjøret i statsbudsjettet for 2012 vil derfor trolig bli 
noe høyere enn dette. Helårsvirkningen av opp-
gjøret for lønnskostnadene vil være om lag 4 mrd. 
kroner.

Dette anslaget omfatter alle arbeidstakere som 
får sine lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i hovedta-
riffavtalen i staten. Merutgifter som følge av for-
høyede satser for overtid og arbeidsgiveravgift 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 i 
forbindelse med ny saldering av statsbudsjettet 
for 2012.

Bevilgningsbehovet i forbindelse med bud-
sjettkompensasjon anslås til 1,6 mrd. kroner. Etter 
vanlig praksis foreslår derfor regjeringen at kap. 
2315 Lønnsregulering for arbeidstakere i det stat-
lige tariffområdet bevilges med 1,6 mrd. kroner, 
samt at Finansdepartementet får fullmakt til å for-
dele 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.
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Kap. 1502 Tilskudd til kompetanseutvikling

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

Staten og tjenestemennenes hovedsammenslut-
ninger satte ved lønnsoppgjøret 2012 av 6 mill. 
kroner til videreføring av partenes felles opplæ-
rings- og utviklingstiltak for ledere og tillitsvalgte i 
samarbeidskompetanse og medbestemmelse i sta-
ten for tariffperioden 2012-2014. Bevilgningen 
skal gå til regionale og landsdekkende tiltak og til 
drift av prosjektet. Det foreslås bevilget 3 mill. 
kroner i 2012. Det vil bli fremmet bevilgningsfor-
slag om resterende 3 mill. kroner i 2013.

Post 70 Tilskudd, kan overføres

Under posten settes det av 25 mill. kroner i tråd 
med forhandlingene mellom staten og tjeneste-
mennenes hovedsammenslutninger. Midlene skal 
benyttes i tariffperioden 1. mai 2012 - 30. april 
2014. Det foreslås bevilget 12,5 mill. kroner i 2012. 
Det vil bli fremmet bevilgningsforslag om reste-
rende 12,5 mill. kroner i 2013.

Kap. 1503 Midler til opplæring og utvikling 
av tillitsvalgte

Post 70 Tilskudd

Under posten foreslås det en økning på om lag 5,2 
mill. kroner. Forslagene er utregnet på grunnlag 
av årsverk og lønnsmasse i staten pr. 1. oktober 
2011.

Kap. 2309 Tilfeldige utgifter

Post 01 Driftsutgifter

Det er avsatt midler til dekning av merutgiftene 
ved lønnsregulering for arbeidstakere i det stat-
lige tariffområdet mv. under kap. 2309 Tilfeldige 
utgifter, post 01 Driftsutgifter. Bevilgningen på 
posten vil bli foreslått redusert i en proposisjon 
om ny saldering av statsbudsjettet 2012 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 2012 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 tariffområ-
det 2012 mv. i samsvar med et vedlagt forslag.
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Forslag 

til vedtak om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige 
tariffområdet 2012 mv.

I

I statsbudsjettet for 2012 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

II

Stortinget samtykker i at det med virkning fra 1. 
mai 2012 foretas regulering av lønningene mv. for 
arbeidstakere i det statlige tariffområdet som er 
medlemmer av Akademikerne, LO Stat og YS Stat 
i samsvar med Riksmeklerens møtebok av 2. juni 
2012. For embets- og tjenestemenn som ikke er 
medlemmer av organisasjoner som nevnt ovenfor 
og som derfor ikke får sine lønns- og arbeidsvilkår 
fastsatt i hovedtariffavtale, skal det gjelde de 
samme lønns- og arbeidsvilkår. Embets- og tjenes-
temenn som er tatt ut av hovedtariffavtalen, får 
sine lønns- og arbeidsvilkår fastsatt administrativt 
i egen kontrakt.

III

Stortinget samtykker i at Fornyings-, administra-
sjons- og kirkedepartementet får fullmakt til å 
kunne samtykke i at det blir foretatt tilsvarende 

regulering av lønningene mv. som nevnt i punkt II, 
for arbeidstakere som er medlemmer i Unio. Vir-
kningstidspunktet for lønnsregulering fastsettes 
særskilt.

IV

Stortinget samtykker i at Kongen på vegne av sta-
ten kan bringe tvister i forbindelse med hovedta-
riffoppgjøret i staten 2012 inn for Rikslønns-
nemnda i samsvar med lov av 18. juli 1958 om 
offentlige tjenestetvister § 31, annet ledd.

V

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

01 Driftsutgifter, bevilges med  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 618 000 000

1502 Tilskudd til kompetanseutvikling

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, bevilges med . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000 000

70 Tilskudd, kan overføres, bevilges med . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 500 000

1503 Midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte

70 Tilskudd, forhøyes med  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 241 000

fra kr 144 693 000 til kr 149 934 000
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Vedlegg 1  

Riksmeklerens møtebok

Figur 1.1  
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Vedlegg 2  

Riksmeklerens møtebok

Figur 2.1  
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Figur 2.2  
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Undervedlegg 1

Til protokollen

Figur 2.3  



14 Prop. 128 S 2011–2012
Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområde 2012 mv.

Undervedlegg 2

Hovedtariffavtalen i staten

Figur 2.4  
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Figur 2.5  
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Figur 2.6  
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Figur 2.7  
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Figur 2.8  
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Figur 2.9  
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Figur 2.10 
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Figur 2.11 
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Figur 2.12 
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Figur 2.13 
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Figur 2.14 
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Figur 2.15 
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Figur 2.16 
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Figur 2.17 
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Figur 2.18 
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Figur 2.19 
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Figur 2.20 
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Figur 2.21 
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Figur 2.22 
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Figur 2.23 
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Figur 2.24 



2011–2012 Prop. 128 S 35
Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområde 2012 mv.

Figur 2.25 
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Figur 2.26 
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Figur 2.27 
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Figur 2.28 
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Figur 2.29 
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