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• Det er kun økonomi det skal forhandles om.

• … fordi dette ble man enige om ved hovedtariff-

oppgjøret 2020



Sentrale tariffbegreper
Når vi snakker om resultatet av et lønnsoppgjør forklares dette ofte 
med en "ramme". "Resultatet for frontfaget gav en ramme på 2,7 % for 
2021" Rammen er alltid tredelt:

• Overheng, differansen mellom snittlønn for året og lønn for 
desember. Overhenget oppstår når lønnsveksten ikke kommer fra 1. 
januar, men fra 1. mai. Lønnsveksten som ble forhandlet fra pr. 1. 
mai, gir lønnsvekst både for inneværende og for påfølgende 
kalenderår. 

• Glidning, er den lønnsvekst som kommer utenom de sentrale 
oppgjørene i et år, som ansiennitetsopprykk, 2.5.3. forhandlinger, 
nytilsettinger etc.

• Tarifftillegg, som er det partene forhandler om i tariffoppgjøret.



• Reallønnsvekst er den lønnsveksten man sitter igjen med etter at 

prisstigning er trukket fra.

Teknisk beregningsutvalg (TBU) har anslått prisvekst på 1,4 % for 

2020. TBU anslår at prisveksten for 2021 vil bli på 2,8 %. 



Lønnsvekst i 2020

• Industri 2,2 % (overheng inn i 2021: 1,25 %)

• Virke varehandel 3,6 % (overheng inn i 2021: 0,8 %)

• Finanstjenester 2,9 % (overheng inn i 2021: 0,9 %)

• Spekter helse 1,8 % (overheng inn i 2021: 0,8 %)

• Staten 1,8 % (overheng inn i 2021: 0,4 %)



Effekt av covid-19

TBU-tallene indikerer at staten kom dårlig ut i 2020 i forhold til øvrige 

sektorer, men her er det verdt å merke seg:

• Tallene for 2020 påvirkes av permitteringer i enkelte bransjer, som 

gjør at lønnsveksten framstår som større enn det de er i realiteten

• Bonusutbetalinger i Virke varehandel trakk årslønnsveksten opp 

med 0,9 prosent

• Strukturelle endringer innenfor de ulike sektorene kan påvirke 

tallene for lønnsvekst

• Deler av næringslivet gikk svært bra i 2020 til tross for pandemien, 

og tok ut lønnsvekst i lokale forhandlinger.     



YS stat krav for 2021

• Hovedkravet - Generelt tillegg til alle og avsetning til lokal pott

• YS stat vil komme tilbake til profilen på det generelle tillegget

(krone/prosent) og forslag til sluttdato for lokale forhandlinger

senere.

• YS Stat forutsetter lik lønnsutvikling for de to avtalene staten



• Frist for forhandlingene 1. mai.

• Dersom partene ikke blir enige, blir det mekling 25.-26. mai

Følg mellomoppgjøret i staten på www.parat24.com

http://www.parat24.com/

