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Lokale forhandlinger i staten 2017
Ny lov om statens ansatte
I årets mellomoppgjør i staten ble partene enige om en fordeling av den
økonomiske rammen hvor om lag 1/3 gis som et generelt tillegg til alle og 2/3
settes av til lokal fordeling. Dette vil gi en gjennomsnittlig lønnsvekst for ansatte i
staten i tråd med frontfaget på 2,4 %
For ansatte i staten som er omfattet av hovedtariffavtalen med YS-stat, LO-stat
og Unio, skal det avsettes 0,8 % av lønnsmassen pr. 1. juli til gjennomføring av
lokale lønnsforhandlinger. De lokale forhandlingene skal være gjennomført innen
31. oktober.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider nå med å ferdigstille et
brev som skal sendes alle statlige virksomheter om gjennomføringen av lokale
forhandlinger. I dette brevet vil departementet også informere om størrelsen på
den enkelte virksomhets lokal avsetning.
Brevet vil bli gjort tilgjengelig på departementets hjemmeside. Parat vil også
videreformidle dette brevet til alle tillitsvalgte når det foreligger.
I forberedelsene til årets lokale forhandlinger vil Parat oppfordre til at det
gjennomføres medlemsmøter for å informere om de lokale forhandlingene og
motivere medlemmene til å utforme gode og velbegrunnede krav i samsvar med
virksomhetens lokale lønnspolitikk.
Videre vil Parat anbefale medlemmene om å gjennomføre lønnssamtale med
nærmeste overordnede, slik at den enkelte og overordnede har en felles
oppfattelse av hva som er mulig å oppnå i lønnsoppgjøret.


Du vil finne nyttig informasjon om lokale forhandlinger på Parats
hjemmeside.
Her vil du bl.a. finne kravskjema og differansetabell.



Parat har utarbeidet noen videoer hvor vi gjennomgår særlige temaer i
tilknytning til lokale forhandlinger. Videoene er tilgjengelige her.

www.parat.com



Parat planlegger to webinar for tillitsvalgte i forberedelsene til lokale forhandlinger.
Det første vil finne sted 23. august kl. 13:00, det andre vil finne sted 29. august kl.
10:00. Påmelding til webinarene skjer gjennom Parats kurskalender.

Det vil etter behov bli gjennomført kurs/opplæring i lokale forhandlinger i regionene eller i
etatene. Vi ber tillitsvalgte som mener de har behov for opplæring om å melde fra om det til
sitt regionkontor.

Ny lov om statens ansatte
Stortinget har vedtatt ny Lov om statens ansatte som avløser dagens tjenestemannslov fra
1. juli 2017.
Parat mener loven inneholder enkelte forbedringer. Muligheten for midlertidige ansettelser
strammes inn, og som hovedregel skal midlertidige få fast stilling etter 3 år. Videre lovfestes
prinsippet om at den best kvalifiserte skal ansettes.
Av andre endringer kan nevnes at:











Prosedyren ved ansettelser forenkles.
Adgangen til å unnta stillinger fra offentlig kunngjøring begrenses.
Tilsettingsrådet for overtallige i staten oppheves.
Departementet skal ikke lenger stadfeste virksomhetenes personalreglement.
Vilkårene for oppsigelse harmoniseres med reglene i arbeidsmiljøloven.
Vilkårene for oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold blir like for faste og
midlertidig ansatte.
Hva som skal regnes som "annen passende stilling" ved fortrinnsrett blir regulert i
forskrift.
Oppsigelsesfristen settes til 1 måned i prøvetiden.
Ordensstraff skal ikke lagres i personalmappen lengre enn 5 år.
Tjenestemannslovens bestemmelser om avskjed videreføres.

Vil du vite mer? Se Compendia Stat ved å logge den inn på Min side på www.parat.com eller
ta kontakt med Parat.

***

For ytterligere informasjon om oppgjøret kan du kontakte:
Spesialrådgiver Odd Jenvin-Steinsvåg, mob 934 45 242, ojs@parat.com
Forhandler Victoria Krefting Rynning, mob 996 91 935, victoria.rynning@parat.com

