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Ingen streik i staten
Det blir ikke streik i staten etter at partene ble enige hos
Riksmekleren etter å ha meklet i fire timer på overtid i natt.

Partene er enige om en økonomisk ramme på 2,4 % der den ene halvparten gis som et
generelt tillegg til alle, og den andre halvparten fordeles lokalt gjennom forhandlinger i de
enkelte etater og virksomheter. Oppgjøret inneholder bl.a. følgende elementer:





Et generelt lønnstillegg til alle på 1,15 prosent med virkning 1. mai.
Avsetning til lokal pott på 1,5 % med virkning fra 1. juli
B-tabellen bortfaller og erstattes av kronebeløp.
Alle rammer og spenn i lønnssystemet «åpnes» i toppen opp til ltr 101.

Partene er enige om endringer i det lokale forhandlingssystemet som bl.a. betyr at
partene i den enkelte statlige virksomhet kan avtale generelle justeringstillegg for hele
virksomheten. Videre kan partene avtale å delegerer forhandlingene ned på lavere nivå i
etaten.
- Dette betyr at partene på virksomhetsnivå nå vil få betydelig mer ansvar for fordelingen
av den lokale lønnsmassen, sier Parats leder Hans-Erik Skjæggerud
Når det gjelder pensjon, blir det ingen endring i forbindelse med dette oppgjøret.
- Fra Parat sin side er vi meget tilfreds med det samlede resultatet selv om vi selvfølgelig
skulle ønsket at den videre prosessen rundt offentlig tjenestepensjon også hadde blitt
avklart, sier Skjæggerud.
- Når det ikke lengre var mulig etter at arbeidsministeren fratok oss den muligheten 3.
mai, har vi hatt fokus på å videreutvikle HTA i staten. Det har vi fått til, særlig på de lokale
forhandlingsbestemmelsene, hvor mange nye muligheter nå er åpnet. Vi har gode
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erfaringer med lokale forhandlinger hvor våre dyktige tillitsvalgte gjennom mange
lønnsoppgjør har bevist de lykkes med å få gode resultater for medlemmene, sier
Skjæggerud.
- Oppsummert har vi fått en betydelig bedre resultat gjennom megling enn tilfellet var ved
bruddet i forhandlingene 1. mai. At vi nå har en annen, og etter vårt syn bedre tariffavtale
enn akademikerne, er spennende og noe jeg er sikker på vil komme våre medlemmer til
gode, sider Parats leder.
For ytterligere informasjon om oppgjøret kan du kontakte:
Spesialrådgiver Odd Jenvin, mob 934 45 242, odd.jenvin@parat.com
Forhandler Alexander Iversen, alexander.iversen@parat.com

