
PROTOKOLL 

 

Det vises til slutning i Statens lønnsutvalg. 

Etter formøte den 16/11, 23/11 og 1/12 og forhandlingsmøte 4/12 2020 ble partene enige i: 

1. Frikjøpte tillitsvalgte samt Forsvarets Hovedverneombud og Assisterende Hovedverneombud 

gis en økning på kr 4000 per år ved virkningstidspunkt 1. juli 2019. 

 

2. De avsatte midler i lokale lønnsforhandlinger i Forsvaret for 2019 fordeles som et generelt 

tillegg til alle ansatte, ved at halvparten av tilgjengelig midler gis som et likt kronetillegg – kr. 

3.990 - for alle ansatte, og resterende del av potten gis som et like stort prosentvis tillegg – 

0,82 % - til alle ansatte. Virkningstidspunktet for tilleggene er 1. juli 2019. 

 

 

Felles protokolltilførsel: 

Partene viser til tidligere felles retningslinjer for gjennomføring av lønnsforhandlinger og presiserer 

følgende: 

- Personell med midlertidig disponering i annen stilling, bibeholder lønnstillegg gitt i lokal lønn 

som en personlig ordning. Dette gjelder også ved videreføring eller overgang til ny 

midlertidig stilling. 

- Ved retur fra midlertidig stilling til fast stilling med lavere lønn beholdes kronebeløp (kr. 

3.990,-) og den prosentvise delen av lønnstillegget i henhold til den faste stillingens lønn. 

- Lønnstillegg gitt i lokal lønn bibeholdes ved: 

o tilbakegang til egen fast stilling 

o ved normalopprykk i grad 

o tillegg gitt ved andre virkemidler 

MØTEDATO 4. desember 2020 

MØTEMA  HTA 2.5.1 for 2019 – LO stat, YS stat, UNIO 

HJEMMEL HTA 2.5.1/2.6.3 og slutning fra Statens lønnsutvalg (SLU) 

DATO FOR UTSENDT SAKSGRUNNLAG 9/11-2020 slutning fra SLU 

MØTELEDER Oberstløytnant Eivind R Solberg 

SENTRALE 
ARBEIDSGIVERREPRESENTANTER  

Oberstløytnant Eivind R Solberg 
Seniorrådgiver Dagfinn Schultz 
Underdirektør Jan Fagerland 
Seniorrådgiver Reidar H Øren 

ARBEIDSTAKERORGANISASJONER – 
deltatt på ett eller flere møter 

Lars Omberg for Befalets fellesorganisasjon 
Staale I Reiten for Norges offisers- og spesialistforbund 
Rune Bjørseth for Norsk tjenestemannslag Forsvar 
Eivind Olsen for Parat forsvar 
Hanne K Landbø Norsk Sykepleierforbund 
Kjartan Øygarden for Forskerforbundet 
Rannveig Mowinckel for Norsk Fysioterapeutforbund 

FULLMAKT  
 



  

Forsvaret 4. desember 2020 

 

For Forsvarsstaben 

 

For Befalets fellesorganisasjon 

 

For Norges offisers- og spesialistforbund 

 

For Norsk tjenestemannslag/Forsvaret 

 

For Parat forsvar 

 

For Norsk Sykepleierforbund 

 

For Forskerforbundet 

 

For Delta 

 

For Norsk Fysioterapeutforbund 

 

For Utdanningsforbundet 



Protokolltilførsel fra Norsk Tjenestemannslag Forsvar (NTL Forsvar) og Norsk Sykepleierforbund. 

NTL Forsvar og Norsk Sykepleierforbund ble ikke invitert eller innkalt til formøtene 16/11, 23/11 og 

1/12 hvor kjennelsen i Statens lønnsutvalg har vært diskutert. Saksgrunnlaget til sluttforhandlingene 

viser at NOF, BFO, Parat forsvar og Forskerforbundet har deltatt i disse formøtene. Dette til tross for 

at NTL Forsvar og Norsk Sykepleierforbund har etterlyst informasjon om prosessen i flere omganger. 

Vi oppfatter manglende inkludering av alle parter i forhandlingsmøter som en uriktig oppfølging av 

kjennelsen i SLU, og dermed kritikkverdig. Dette fordi informasjon ikke er tilkommet alle partene i 

lønnsoppgjøret og siden resultatet av formøtene danner grunnlaget for sluttbehandlingene. 

 


