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Økonomi
• 0,44% fra lønnstrinn 19-46

• 0,54% fra lønnstrinn 47-63 

• 0,44% fra lønnstrinn 64-101   

Virkningstidspunkt 1. oktober 2020. Sammen med overheng og glidning gir dette 

et resultat så vidt over resultatet i frontfaget på 1,7 %:



Forventet lønnsvekst 2020
• Overhenget fra i 2019 (altså det som ble avtalt pr 1. mai 2019, men som kommer til utbetaling i 

perioden 1. jan til 30. april 2020). Dette utgjør 1,2% av gjennomsnittlig lønnsvekst i 2020.

• Ettervirkningen av endringer i pensjonsgivende tillegg som partene ble enige om i 2019. 
Dette er beregnet til 0,1 %

• Glidningen, altså den lønnsveksten som skjer i løpet av året men som ikke er et resultat av 
lønnsforhandlinger. For eksempel ved bytte av jobb, ansiennitetsopprykk etc. 
For 2020 er dette beregnet til 0,3% av gjennomsnittlig lønnsvekst for staten som helhet.

• Tarifftillegget, som partene nå er blitt enige om på hhv 0,44 % og 0.54 % til alle. Dette tillegget 
er beregnet å ha en effekt på den gjennomsnittlige lønnsveksten i staten på noe over 0,1%.



2.5.1 endring/ 

utvidelse i forhold til 

hvem som omfattes 

av forhandlingene og 

skal vurderes 

lønnsmessig. 

Nytt punkt c)



2.5.3 nr 3 Utvidelse av diskrimineringsgrunn-lagene i 

henhold til likestillings- og diskrimineringslovens § 6



2.5.5 nr 3 tillitsvalgte skal årlig orienteres skriftlig 

om bruken.



2.6.3 andre ledd innskjerper organisasjonenes tilgang på relevant 

og historiske lønnsdata ifm forhandlinger etter 2.5.1



2.6.3 femte ledd 

oppfordrer partene til og 

enes om prosess ifbm

2.5.1 forhandlinger. 

Blir ikke partene enige 

om noe annet, skal 

prosessen beskrevet i 

HTA følges.



• Fellesbestemmelsene, ingen endring

• 5.1 Boliglån utvidet fra 2,0 millioner til 2,3 millioner kroner 

• 5.3 Medbestemmelse, samarbeid og kompetanseutvikling

Videreføring av midler (6 mill) til felles opplærings- og utviklingstiltak for 

ledelsen og tillitsvalgte. Kompetansemidlene beholdes (25 mill) med noe 

endret tekst.

• 5.4 Omstillingsmidlene beholdes (4 mill)

• 5.6 Seniortiltak, liten tekstlig endring om at medarbeidersamtalen er en viktig 

arena for å diskutere seniorpolitiske tiltak. Ingen materiell endring.



Protokolltilførsler

• Utarbeidelse av årlig statistikkgrunnlag for alle ansatte i 

staten. Partssammensatt gruppe følger arbeidet.

• Ledere for hovedsammenslutningene skal årlig drøfte 

målrettet arbeid med å fremme likestilling og motvirke 

diskriminering.

• Legge til rette for kompetanseheving rundt bærekraft, klima og 

miljøspørsmål på tvers av statlige virksomheter.


