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Hovedtariffoppgjøret 2012

Norsk økonomi har i løpet av det første tiåret av 2000-tallet vokst kraftig og har klart seg bra,
både gjennom finanskrisen og den pågående sosiale og økonomiske uroen i Europa, godt
hjulpet av en aktiv finans- og pengepolitikk.

I samme periode har Norge hatt høy produktivitetsvekst, høy sysselsetting og lav ledighet.
Dette gir et godt grunnlag for verdiskapningen også i årene fremover.

En god forvaltning av petroleumsinntektene har vært en sentral nøkkel til denne utvildingen,
sammen med petroleumsvirksomhetenes stabiliserende effekt på fastlandsøkonomien.

En relativt stor offentlig sektor har bidratt positivt til at påvirkningen her til lands har vært
mindre enn i de fleste andre europeiske land. Norge trenger ikke bare mer arbeidskraft og
flere i arbeid, man trenger også arbeidskraft som er kompetent. Langt flere kvinner i Norge er
i arbeid enn i de fleste andre land. At flere kvinner er i arbeid enn for noen tiår siden, betyr
mer for nasjonalformuen enn olje- og gassvirksomheten. Mens det europeiske
arbeidsmarkedet er sterkt preget av gjeldskrisen, fortsetter det norske arbeidsmarkedet å vise
styrke med en stabil ledighet på 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

Prognosene for norsk økonomi er relativt gode. Flere meldinger den senere tid viser økt
optimisme. Innen industrien har vi imidlertid Mtt en mer merkbar tredeling mellom den olje-
og gassrelaterte industrien, som går meget bra, den tradisjonelle industrien, som går godt, og
deler av den eksportorienterte industrien, som preges av uroen og nedgangen ute. Norges
Banks rentesenkning vil være en stimulans for disse. Samtidig vil den lave styringsrenta
stimulere etterspørselen slik at kapasitetsutnyttelsen holdes godt oppe.

Finans- og pengepolitikken må nå innrettes slik at den bygger opp under den positive
optimismen og ikke skape ubalanse gjennom kraftige innstramninger i offentlige utgifter.

Det skapes verdier — enten det er varer eller tjenester som produseres, og det skapes verdier
enten arbeidet foregår i offentlig eller privat sektor. Offentlig sektor er avgjørende for den
samlede verdiskapingen i økonomien og privat sektors evne til å være konkurransedyktig. En
solid kunnskapsbasert og omstillingsdyktig offentlig sektor som leverer tjenester av god
kvalitet er et viktig konkurransefortrinn for norsk næringsliv. Det er derfor viktig at staten kan
tilby konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår.

2.

I uttalelsen fra Kontaktutvalget den 22. januar 2003, ble det stadfestet at den samlede
lønnsveksten som avtales sentralt og lokalt for konkurranseutsatt næringsliv (arbeidere og
funksjonærer i industrien i NHO-området) skal være normgivende for de rammer som
forhandles i de øvrige oppgjørene. Dette prinsippet er lagt til grunn for etterfølgende
tariffoppgjør.

Det må dessuten være rom for endringer i de relative lønnsnivåene for grupper som
systematisk over tid har blitt hengende etter lønnsmessig.



Årslønnsutviklingen for 2001—2011 og overhenget inn i 2012 fremgår av tabellen nedenfor
(kilde: TBU).

2001—2009 2009—2010 2010—2011 Overhenginn i2012

Industnarbeider 4,3 % 3,6 % 4,4 % 1,3 %

Industrifunksjonærer 5,0 % 4,3 % 47 % 1,8 %

Industrien-NHO 470/ 41°! 460/
Vektet 0 0 0

Staten 4,7% 3,9 %* 4,2%** 1,1%

* Inklusiv omlegging av beregningsmetode ekskiusiv arbeidstidsavtale for politi og lensmannsetaten.
** økt utbetaling av faste og variable tillegg har bidratt med 0,2 prosentpoeng.

Tabellen viser et etterslep til privat sektor som er økende og som utgjør minst
0,6 prosentpoeng.

Organisasjonene har merket seg at i siste tariffj,eriode fikk operatørene (industriarbeidere)
rundt V2 prosentpoeng mer hvert av årene enn det som ble lagt til grunn. I 2011 viser tallene
fra teknisk beregningsutvalg (TBU) at lønnsdannelsen i industrien i langt sterkere grad skjer
lokalt, dette gjelder både for arbeidere, funksjonærer og ledere. Dette viser at bedriftene går
bra — har høy produktivitet — og god lønnsevne.

Overhenget i staten inn i 2012 er på 1,1 prosent. Den forventede prisveksten fra 2011 til 2012
er på rundt 1 % på årsbasis.

LO Stat, YS Stat og Unio legger til grunn at glidningen gjennom 2012 vil være på et normalt,
lavt nivå.

I de senere tariffperioder har LO Stat, YS Stat og Unio lagt til grunn at også lønnsnivået for
statsansatte må gjenspeile lønnsnivået i privat sektor.

I tabellen nedenfor vises lønnsnivået i industrien vektet 10/90 for utvalgte år. __________

Årslonn 2011 Utvikling2000 2008 2009 2010 2000—2011

Industrien - NHO 343 000 519 000 541 000 560 000 583 000 70,0 %
Vektet

Staten 284 000 411 000 429 000 446 000* 465 000* 63,7 %

* Lønnsutvikling for 2009—2010 på 3,9% og 2010-2011 på 4,2 %.

Siden om lag 90 prosent av de ansatte i staten er fUnksjonærer, har LO Stat, YS Stat og Unio
et mål om at både lønnsutviklingen og lønnsnivåene i større grad må gjenspeile tilsvarende
grupper i privat sektor. Lønnsutviklingen i industrien vektet med en andel på 90 prosent
funksjonærer viser en forskjell på 118 000 kroner i 2012. I siste tariffperiode har dermed
differansen mellom sektorene økt med ytterligere 6000 kroner.
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Den store lønnsforskjellen mellom staten og privat sektor vil etter LO Stat, YS Stat og Unios
oppfatning føre til at staten fremover vil kunne tape i kampen om å beholde og rekruttere de
best kvalifiserte arbeidstakerne. Årets oppgjør må bidra til å snu denne utviklingen.

Staten må ha en lønnspolitikk som gjør det mulig å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte
og motiverte arbeidstakere.

3.

De tiltak partene har vært enige om i tariffjerioden viser en positiv utvikling på kvinners
andel av menns lønn. Statistikken fra statens beregningsutvalg (SBU) viser at på brutto
regulativlønn tjener menn 4,7% mer enn kvinner i 2012, mot 6,4% i 2010.

Kvinnen andel
av menns lønn 2006 2008 2010 2011
Menn = 100
Brutto
regulativlønn 92,9 % 93,7 % 94,9 % 95,5 %
Heltid

Arbeidet for likelønn og bedre verdsetting av kvinnedominerte yrker må videreføres i
tariffoppgjøret 2012. Også regjeringen har et selvstendig ansvar for å utjevne lønnsforskjeller
mellom offentlig og privat sektor for arbeid av lik verdi.

Skjevheter i lønnsforhold mellom kvinner og menn i staten har flere og sammensatte årsaker;
ikke minst barnefødsler. Det er dokumentert at kvinner tar ut en større andel av
foreldrepermisjonen enn menn og derfor taper i lønnsutviklingen. En slik skjevhet kan ikke
aksepteres, og organisasjonene fremmer derfor krav om å redusere denne urimeligheten.

Det må også være i samfunnets interesse at den som tar det største omsorgsansvaret også blir
verdsatt lønnsmessig.

4.

For 12 år siden ble reguleringen av utleie av arbeidskraft i hovedsak opphevet. I mange
bransjer og sektorer — herunder offentlig sektor — har arbeidere innleid blant annet gjennom
bemanningsselskaper blitt et voksende innslag. Vikarbyrå og lignende har blitt en viktig kanal
for å unngå grunnelementene i vår arbeidslivsmodell.

Samtidig ser vi at det foregår omfattende innleie av arbeidskraft i samfunnet ut over det loven
åpner opp for. Dette er en stor utfordring for det organiserte arbeidsliv og den norske
modellen. Inn- /utleie må reguleres slik at man ikke undergraver prinsippet om hele og faste
stillinger eller forringer opparbeidede lønns- og arbeidsvilkår.

Organisasjonene vil under oppgjøret komme tilbake til hvordan man i større grad kan sikre
innleide arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår og øvrige rettigheter tilsvarende de som gjelder
i virksomhetene de er leid inn til. Videre må de tillitsvalgtes innflytelse og
medbestemmelsesrett styrkes når det gjelder bruken av innleid arbeidskraft.



Ifølge Soria Moria-2 erklæringen vil Regjeringen arbeide for å sikre at fast tilsetting er
hovedregelen og begrense midlertidig tilsetting. Vi krever at Staten tar et særlig ansvar for å
redusere omfanget av midlertidige tilsettinger.

5.

Efter en helhetsvurdering mener LO Stat, YS Stat og Unio at norsk økonomi går godt og at
det derfor vil være rom for et balansert og fornuftig oppgjør som sikrer de statsansatte deres
andel av verdiskapningen og statens behov for god tjenesteprodulcsjon med god kvalitet.

På bakgnmn av det ovennevnte krever LO Stat, YS Stat og Unio at den økonomiske rammen
ved årets oppgjør må baseres på den forventede lønnsutviklingen for
industriarbeider/industrifunksjonærer i NHO-området og gjenspeile sammensetningen av
arbeidsstokken i staten.

LO Stat, YS Stat og Unio, vil ved årets oppgjør benytte alle tre elementer — generelt tillegg,
sentrale justeringer og årlige lokale forhandlinger. Hoveddelen av de økonomiske midler som
er til disposisjon, må gis som sentrale tiltak.

Det generelle tillegget på Hovedlønnstabellen (A-tabell) gis med virkning fra 1. mai 2012, og
utformes som en kombinasjon av kroner/prosent og som har en slik størrelse at alle
arbeidstakernes reallønnsforbedringer ivaretas.

Omfanget og innretning av sentrale justeringer og årlige lokale forhandlinger, vil vi komme
tilbake til under forhandlingene.

5.1 Forhandlingsbestemmelse

Med virkning fra 1. mai 2012 kreves det endringer i de sentrale og lokale
forhandlingsbestemmelsene slik det fremgår av Hovedtariffavtalens pkt I og 2, jf. vedlegg 1.

Krav til endring av HTA pkt. 1.4.4 Reguleringsbestemmelsefor 2. avtaleår, vil vi komme
tilbake til under forhandlingene

5.2 Fellesbestemmelsene

Med virkning fra 1. mai 2012 kreves det endringer av Hovedtariffavtalens punkt 3,
fellesbestemmelsene slik det fremgår av vedlegg 2.

5.3 Diverse

5.4 Boliglån
Boliglån i SPK økes til 2 millioner kroner

5.6 Kompetanseutvikl ing
Det avsettes 25 millioner kroner.
LO Stat, YS Stat og Unio vil under forhandlingene komme tilbake med eventuelle
endringer i teksten.



5.6.1 Samarbeidskompetanse og medbestemmelse
Bestemmelsen videreføres med følgende tekst:
“Statlige virksomheter er avhengige av gode samarbeidsrelasjoner mellom
medarbeiderne og ledelsen, og mellom partene i virksomheten. Det innebærer
blant annet en felles forståelse av lov- og avtaleverk.

Det avsettes 8 millioner kroner til videreforing av felles opplærings- og
utviklingstiltak for ledelsen og de tillitsvalgte i samarbeidskompetanse og
medbestemmelse.

Tiltakene skal fortsatt legge hovedvekten på kunnskap om hovedavtalen og
hovedtariffavtalen i staten, samt øvrige lover og avtaler som regulerer lonns- og
arbeidsvilkår i staten. Andre tema som kan fremme godt samarbeid og
medbestemmelse kan vurderes som del av tiltakene.

FAD og hovedsammenslutningene sørger i fellesskap for at tiltakene fortsatt
gjennomføres i samarbeid med regionale nettverk. Nærmere retningslinjer
utarbeides av FAD og hovedsammenslutningene i fellesskap.»

5.9 Seniorpolitiske tiltak

5.9.1 Staten

Pkt. a) endres slik:
a) Ti dager pr. år fra det kalenderåret det er 3 år igjen frem til aldersgrensen,

senest fra det kalenderåret man IS’ller 62 år,

9. Protokolltilførsler

Nåværende protokolltilførsler nr. 1 og 2 videreføres.

Vedlegg 3 Intensjonserklæring om omstilling under trygghet
Intensjonserklæringen videreføres

Vedlegg 4, III Beregning av pensjonsgrunnlaget
Pkt. 3 Utgår.

5.4 Andre krav

5.4.1 Regulering av ventelønn

Det vises til rapporten «Vurdering av enkelte forhold i tjenestemannsloven» fra en
partssammensatt arbeidsgruppe, august 2009.

Med virkning fra 1. mai 2012 reguleres ventelonn som grunnbeløpet i folketrygden.



6. Varighet
Denne hovedtariffavtale trer i kraft 1. mai 2012 og gjelder til og med 30. april 2014.

LO Stat, YS Stat og Unio tar forbehold om nye og/eller endrede krav underveis i
forhandlingene.
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VEDLEGG i

Forhandlingsbestemmelsene

1.1.2 Omfang

NY pkt 2. Hovedtariffavtalen gjelder også i utlandet, dersom ikke annet er avtalt.

Merknad:
FAD og hovedsammenslutningene viii løpet av 1. avtaleår gjennomgå og avklare eventuelle unntak
og presiseringer.»

Nåværende pkt 2 blir pkt 305v.

1.4.1.1 Første avtaleår

LO Stat, YS Stat og Unio kommer tilbake med krav under forhandlingene.

NY 1.5 Sentrale særavtaler

(1) Parter i sentrale særavtaler er FAD og hovedsammenslutningene. Krav om opprettelse eller
reforhandling av særavtaler kan fremmes av disse parter og kan omfatte ett eller flere
departementsområder.

NY 1.6 Lokale særavtaler

(1) Parter i forhandlinger om lokale særavtaler som gjelder en eller flere virksomheter innenfor
det enkelte departementsområdet er fagdepartement og forhandlingsberettigede
tjenestemannsorganisasjoner på forbundsnivå. Særavtalenes virkeområde er avgrenset til
hele/deler innenfor det enkelte departementsområdet. Ved enighet mellom partene kan
forhandlinger om opprettelse av særavtaler delegeres til underliggende direktorat eller lavere nivå.
(2) Parter i forhandlinger om lokale særavtaler som gjelder én virksomhet er arbeidsgiver og
hovedsammenslutningenes medlemsorganisasjoner og underavdelinger av disse. Partene i
virksomheten kan ved enighet fastsette at forhandlinger om lokale særavtaler skal gjennomføres
av arbeidsgiver og tillitsvalgte på et lavere nivå (på driftsenhetsnivå eller innenfor det enkelte
arbeidsområde).
(3) Etter annet ledd kan det fremmes krav om opprettelse og reforhandling av særavtale når
hovedtariffavtalen eller sentrale særavtaler åpner for det eller FAD og hovedsammenslutningene
er enige om dette.
(4) Det kan inngås særavtale om lønns- og arbeldsvilkår som er sentralt regulert enten i
hovedtariffavtalen eller i sentrale særavtaler, der sentrale parter har gitt samtykke eller disse
avtalene åpner for det.

NY 1.7 Tvist

Dersom det ikke oppnås enighet ved forhandlingene, kan hver av partene bringe saken inn for
særskilt nemnd eller Statens lønnsutvalg. I sistnevnte tilfelle får punkt 1.4.3 tilsvarende
anvendelse.

2.2.4 Gjennomføring av lokale forhandlinger



VEDLEGG i

NY 3. setning tas inn under i. avsnitt: Partene avklarer hvilken statistikk og
lønnsopplysninger — og på hvilken form — arbeidsgiver skal legge frem i forbindelse med
forhandlingene.

NY pkt. 3 med følgende ordlyd: Det skal legges spesiell vekt på å vurdere forholdet mellom
kvinner og menns lnnplassering i stillingskoder ut fra kvalifikasjoner, oppgaver og ansvar.

Nr. 5 Endres til: Første tilbud fra arbeidsgiver bør gjenspeile krav både fra arbeidsgiver og
organisasjonene, og skal ikke overskride 60% av de disponible midlene.

Nr. 7 Bestemmelsen utgår og flyttes inn i pkt. 2.2.3 Deltakere, som et nytt siste avsnitt.

2.3.1 Lokal lønnspolitikk

Nåværende tekst endres slik — endringene er uthevet:

((Statens lønnssystem forutsetter at lokale parter har en egen lønnspolitikk. De enkelte
departement/virksomhet skal med utgangspunkt i sine oppgaver, personalsituasjon og budsjett
utarbeide en personalpolitikk der lønnspolitikken går inn som en innarbeidet del. I den lokale
lønnspolitikken skal partene søke å komme fram til en felles plattform om hvordan lønnssystemet
skal brukes og hvilke lønnsmessige tiltak som er nødvendig for å nå virksomhetens mål. Den lokale
fønnspolitikken utformes slik at likelønn, kompetanseutvikling, karriereutvikling, livsfasepolitikk,
midlertidige tilsatte og tilsatte i permisjon ivaretas. Det skal utarbeides nødvendige oversikter og
sammenstillinger over lønn på alle nivå, fordelt på kvinner og menn, og klarlegge eventuelle
forskjeller.

2.3.3 Årlige forhandlinger

LO Stat, YS Stat og Unio kommer tilbake med krav om endringer under forhandlingene.

2.3.4 Særlige grunnlag

Pkt. 1 a) Nåværende merknad under 2.3.4 utgår, ordiyden tas inn under pkt. i a).

«Endringene bør være dokumentert ved stillingsbeskrivelse/stillingsvurdering eller opplysninger som
på en annen måte gjør det mulig å måle endringene i arbeidsoppgaver.»

Pkt. i b) Utgår og erstattes med følgende ny tekst;

Partene lokalt kan føre forhandlinger dersom det er planlagt eller gjennomført tiltak som fører til
Økt effektivitet, forenkling eller bedre brukerorientering. Arbeidsgiver definerer mål for tiltaket og
størrelsen på avsetningen. Partene forhandler om fordelingen av avsetningen mellom de
arbeidstakerne som har bidratt til tiltaket.
Merknad: Partene er enige om at «som har bidratt til tiltaket)) kan omfatte samtlige arbeidstakere
eller gruppe av arbeidstakere i virksomheten



VEDLEGG 1.

Pkt. i c) Nåværende tekst utgår og erstattes med følgende ny tekst:

er gjennomført omorganiseringer og som følge av dette oppstår ubegrunnede lønnsforskjeller.

Pkt. 2 Nåværende tekst utgår og erstattes med følgende ny tekst:

Partene lokalt kan føre forhandlinger om lønnsendring når det er særlige vansker med å
beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft.

NY pkt.3

Etter avtale med de tillitsvalgte kan det tilstås tidsavgrenset eller varig lønnsendring til
arbeidstakere som har gjort en ekstraordinær arbeidsinnsats. Lønnsendringen betinger at
partene blir enige. Det settes opp protokoll fra møtet.

Nåværende pkt. 3 blir pkt. 4, pkt.

2.3.5 Overskriften endres til : «Produktivitetsavtale»

Innholdet videreføres, men ordene
A. Produktivitetsavtale — utgår.
B. Effektiviseringstiltak— utgår.

2.3.6 Virkemidler

I siste avsnitt i 2.3.6 strykes ordet «effektiviseringstiftak» og en henvisning til pkt. 2.3.4 b)
tilføyes.

NY 2.3.8 nr. 3:

Arbeidsgiver skal inntil 12 mnd efter tilsetting, og ved overgang fra midlertidig til fast
tilsetting, vurdere arbeidstakerens lønnsplassering på ny innenfor lønnsalternativene som
stillingen var utlyst med.

Arbeidsgiver skal drøfte lønnsplasseringen med de tillitsvalgte.

Tillitsvalgte skal årlig orlenteres om omfanget og bruken av bestemmelsen.

2.3.9.3 ProduktivitetsavtalefEffektiviseringstiltak

Ordet «Effektiviseringstiltak» strykes i overskriften, ordet «A Produktivitetsavtale» strykes og
<(punkt 2.3.9.3 B» utgår.



VEDLEGG 2

Fellesbestemmelsene

§ 5 Godskrivningsregler
A. Generelle regler,

NY pkt.4:

Arbeidstakere som har vært i foreldrepermisjon G mnd. eller mer gis ett lønnstrinn
ved gjeninntreden.

B Spesielle regler

1. Ved tilsetting innplasseres arbeidstaker med høyere akademisk utdanning i ltr. 47
og gis tilsvarende fiktiv tjenesteansiennitet.

§ 7 Arbeidstid
Pkt 2. Følgende tas inn etter første setning:

Forskjøvet arbeidstid skal Ikke være en permanent ordning, men kun benyttes
under helt spesielle og tidsavgrensede forhold som påvirker driften.

Henvisningen til SPH fjernes.

Pkt. 6, annet avsnitt endres slik:

For den tid som er forskjøvet utover arbeldstakerens alminnelige arbeidstid,
betales det et tillegg svarende til overtidstillegget (50 %) for den osv.

§ 10 Lønn ved overgang til annen stilling

Pkt. 4 første setning endres slik;

En arbeidstaker som på grunn av sykdom/helsemessig årsak ikke tilfredsstiller krav
til medisinsk eller fysisk skikkethet som stillingen krever beholder sin tidligere
stillings lønn på overgangstidspunktet som en personlig ordning.

§ 11 Lønn under sykdom/skade, fødsel, adopsjon, omsorg for sykt barn, velferdspermisjon
og yrkesskade.

pkt. 5 tilføyes;
Ikke avviklet fleksitid utbetales.



VEDLEGG 2

§ 12 Stedfortredertjeneste

Pkt. 3 Utgår

§ 13 Overtid

Pkt.2 tilføyes følgende:

Overtidsarbeid som direkte etterfølger nattarbeid kompenseres med 100 %.

Pkt. G «2 timer» erstattes med «3 timer>).

§ 14 nr. 4, første setning endres slik:

Pålagt arbeid på ukefridag/fridag kompenseres med forhøyet overtidsgodtgjørelse.

§ 15 Natt-, lørdags- og søndagsarbeid mv.

LO Stat, YS Stat og Unio kommer tilbake med krav under forhandlingene.

§ 20 Omsorg for barn og nære pårørende

Pkt. 1 første setning endres slik:

En arbeidstaker som har omsorg for barn til og med 12 år, har rett til inntil 10 dager
(15 dager dersom vedkommende har omsorg for tre eller flere barn) permisjon med
lønn pr. kalenderår for nødvendig tilsyn med barnet når det er sykt, eller dersom den
som har det daglige tilsynet med barnet er syk.

NY pkt8

Arbeidstaker har rett til fri med lønn i 10 dager per kalenderår for å gi nødvendig
omsorg til foreldre, ektefelle, samboer, registrert partner og kronisk syke og
funksjonshemmede barn over 18 år.

§ 21 Militærtjeneste og sivil tjeneste
NY pkt.S:

Arbeidstakere har krav på fri i minst 11 timer før fremmøte til all tjeneste jf
pkt 1-4.



VEDLEGG 2

§ 22 Velferdspermisjoner
Første setning endres slik;

Når viktige velferds- og omsorgsgrunner foreligger, kan en arbeidstaker tilstås
velferdspermisjon med lønn i inntil 14 arbeidsdager.

NY Merknad

FAD og hovedsammenslutningene fastsetter nærmere retningslinjer for bruk av
velferdspermisjon.


