VEDLEGG 1 – LO STAT, UNIO OG YS STAT
1. Økonomi – LO Stat, Unio, YS Stat
Med virkning fra 1. juli avsettes det 0,8 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger, se
nærmere i tekst nedenfor.
Med virkning fra 1. mai gis det et generelt tillegg på 0,33 % på hovedlønnstabellen, og
lønnstrinnene i lønnsramme 02, 03 og 04 løftes alle med ett lønnstrinn.
2. Endringer i hovedtariffavtalene del 2 Lokale bestemmelser
Endret tekst følger nedenfor.
3. Endringer i del 3 Fellesbestemmelsene
Se tekst nedenfor.
4.
Endringer i lønnsplanheftet
Endringer i lønnsplanheftet:
- Stillingskoder som ikke er i bruk, utgår, se vedlagt lønnsplanhefte.
- Lønnsramme 26 og 45 slettes fordi det ikke lenger er stillingskoder som benytter
disse, se vedlagt lønnsplanhefte.
Det tas inn følgende sikringsbestemmelse som protokolltilførsel til hovedtariffavtalene:
Ansatt i stillingskode som utgår, overføres til en stillingskode på tilsvarende
nivå og i henhold til den lokale lønnspolitikken, i samme lønnsramme eller samme
lønnsspenn. Overføringen skal ikke medføre nedgang i lønn. Overføringen avtales av partene
i lokale forhandlinger.
Dersom lønnsrammen til den tidligere stillingskoden ikke lenger finnes, må spørsmålet
legges frem for de sentrale partene for avgjørelse.

Vedlegg: Endringer i forhandlingssteder – vedlegg 2 til begge hovedtariffavtalene.
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ENDRINGER I HOVEDTARIFFAVTALEN FOR LO STAT, UNIO OG YS STAT
Endringer i bestemmelser er merket med fet og med gjennomstrøket.

2 Lokale bestemmelser
2.2 Forhandlingssteder
KMD avgjør etter drøftinger med hovedsammenslutningene hvor forhandlingene i
departementsområdene skal føres. Forhandlingssted drøftes før forhandlingene om ny
hovedtariffavtale er avsluttet. Forhandlingene skal for tariffperioden føres slik vedlegg 2
viser.
Forhandlingene etter pkt. 2.5.1, 2.5.2 og 2.5.3 kan delegeres fra forhandlingsstedet i
vedlegg 2, til nivå/enhet som etter hovedavtalen § 4 nr. 3 40 nr. 3 er driftsenhet under
forhandlingsstedet.1 Delegasjon kan skje for alle eller enkelte forhandlinger, eller for et
bestemt tidsrom, likevel ikke utover tariffperioden. Delegasjon skal søkes avklart lokalt
mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte på forhandlingsstedet i vedlegg 2. Dersom partene ikke
blir enige, avgjør KMD spørsmålet etter drøfting med hovedsammenslutningene.
Dersom det i tariffperioden skjer organisatoriske endringer som gjør det vanskelig å
gjennomføre lokale forhandlinger ved de forhandlingssteder som er fastsatt i vedlegg 2,
avgjør KMD hvor disse forhandlingene skal føres i tariffperioden etter forutgående drøftinger
med hovedsammenslutningene.

2.5 Lokale forhandlinger
2.5.1 Årlige forhandlinger
Det føres lokale forhandlinger på forhandlingsstedet jf. pkt. 2.2, dersom en av følgende
betingelser er oppfylt:
a) Det sentralt er avsatt midler fra den økonomiske rammen til lokale forhandlinger.
KMD beregner avsetningen til det enkelte forhandlingssted angitt i vedlegg 2.
Avsetningen fordeles forholdsmessig etter årslønnsmassen, med mindre annet er
avtalt mellom KMD og LO Stat, Unio og YS Stat.
b) Arbeidsgiversiden avsetter økonomiske midler, og vurderer eventuelle resirkulerte
midler.
Med virkning fra 1. juli 2017 1. juli 2016 er KMD og LO Stat, Unio og YS Stat enige om
at det lokalt forhandles innenfor en ramme på 0,8 % pr. dato av lønnsmassen på
forhandlingsstedet i vedlegg 2. Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2017
30. november 2016.
Dersom forhandlingene er delegert, avtaler partene på forhandlingsstedet angitt i vedlegg
2, størrelsen på avsetningen. Det settes opp protokoll fra møtet.
Arbeidstakere som har permisjon med lønn omfattes også av forhandlingene, og skal
vurderes lønnsmessig.
Arbeidstakere som før virkningsdato har gjeninntrådt etter foreldrepermisjon uten lønn, jf.
arbeidsmiljøloven § 12-5, eller omsorgspermisjon uten lønn, jf. fellesbestemmelsene § 20 nr.
7, skal også vurderes lønnsmessig.
Forhandlingene skal være avsluttet innen 30. november 2016.
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Hovedavtalens § 4 nr. 3 40 nr. 3: "Med driftsenhet menes geografisk spredte og/eller administrativt
selvstendige enheter/distriktskontorer, fylkesvise administrasjoner mv. innen virksomheten."
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2.7 Tvist
2.7.1 Delegerte forhandlinger etter pkt. 2.5.1 og 2.5.3 nr. 1
Uenighet på delegert nivå avgjøres behandles av partene på forhandlingsstedet angitt i
vedlegg 2. Saken må fremmes innen 14 dager etter at forhandlingene på delegert nivå er
avsluttet.
Partene på forhandlingsstedet angitt i vedlegg 2 må behandle saken innen 14 dager, med
mindre de blir enige om noe annet. Dersom disse partene ikke blir enige, kan saken tvisteløses
etter pkt. 2.7.2
2.7.2 Statens lønnsutvalg Årlige forhandlinger og forhandlinger på særlige grunnlag
Ved forhandlinger om fordelingen av avsetningen til delegerte forhandlinger etter pkt.
2.5.1, endring av lønnsplassering etter pkt. 2.5.1 og ved forhandlinger på særlig grunnlag etter
pkt. 2.5.3 nr. 1, kan hver av partene på forhandlingsstedet angitt i vedlegg 2 bringe saken inn
for Statens lønnsutvalg eller særskilt nemnd i samsvar med tjenestetvistlovens regler.
Varsel om at saken bringes inn for Statens lønnsutvalg må gis de øvrige
forhandlingsparter senest innen 2 3 uker etter at forhandlingene er avsluttet. Før saken
eventuelt bringes inn for Statens lønnsutvalg eller særskilt nemnd skal KMD og LO Stat,
Unio og YS Stat orienteres om tvisten før stevning tas ut, slik at de får anledning til å uttale
seg.
Stevning sendes Statens lønnsutvalg innen 3 uker etter at varslingsfrist som nevnt i annet
ledd er utløpt.
For saker som først er behandlet etter pkt. 2.7.1 er varselfristen 1 uke, og frist for å inngi
stevning 2 uker.
Avtaleresultatet mellom de av partene som måtte være enige, kan ikke iverksettes før
Statens lønnsutvalgs kjennelse foreligger.
Statens lønnsutvalg kan i særlige tilfeller behandle tvister der fristene er overskredet.

3 Fellesbestemmelsene
§ 2 Definisjoner
1. Lønn omfatter stillingens lønn etter hovedlønnstabellen og faste månedlige tillegg,
dersom ikke annet er avtalt i denne avtale eller i særavtale inngått mellom KMD og
hovedsammenslutningene. Deltidsansattes lønn utregnes i forhold til vedkommendes
deltidsprosent.
2. Månedslønn er årslønn etter nr. 1 dividert med 12. Daglønn er månedslønn dividert med
30. Med timelønn i §§ 13, 15 og 16 forstås årslønn dividert med 1 850 hvis ikke annet er
avtalt. Timelønn for arbeidstakere som lønnes pr. time, beregnes ut fra årslønnen og
arbeidstiden for tilsvarende heltidsstilling heldagsstilling.
3. Overtidsgodtgjørelse er timelønn tillagt 50 %. Forhøyet overtidsgodtgjørelse er timelønn
tillagt 100 %. Overtidstillegg er 50 % av timelønnen. Forhøyet overtidstillegg er 100 %
av timelønnen.
4. Lønnsplan er en oversikt over stillingene i en yrkesgruppe og stillingenes lønns- og
opprykksregler.
5. Tjenesteansiennitet er:
- Tjenestetid som opparbeides i stilling(er).
- Eventuell tidligere annen tjeneste som godskrives etter reglene i § 5.
- Tilleggsansiennitet som gis etter reglene i nr. 6.
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- Permisjoner etter § 6, jf. § 4 nr. 3.
6. Tilleggsansiennitet er:
- Ansiennitet som arbeidstakeren kan gis ved ansettelse utover det vedkommende etter
gjeldende godskrivingsregel har krav på.
- Bedret ansiennitet som arbeidstakeren gis ved lokale forhandlinger.
7. Begrepene virksomhet og driftsenhet defineres som i hovedavtalen § 4 nr. 2 og 340.
8. Begrepet ektefelle er definert i ekteskapsloven §§ 1 og 95.
9. Som samboere regnes
- to personer som har levd sammen i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregisteret
framgår at de har hatt samme bolig de siste to årene, eller
- to personer med felles barn og felles bolig.
Jf. for øvrig § 6-1 i forskrift til yrkesskadeforsikringsloven. KMD kan i helt spesielle
tilfeller gjøre unntak fra vilkårene.
10. Med deltidsansatt forstås:
Arbeidstaker med normal arbeidstid beregnet på ukentlig basis eller etter en
gjennomsnittsberegning etter arbeidsmiljølovens regler, som er kortere enn arbeidstiden
for arbeidstakere i tilsvarende heltidsstilling.

§ 8 Kompensasjon for reiser innenlands
1.

2.

3.

4.

Reisetid i den alminnelige arbeidstid regnes fullt ut som arbeidstid.
Beregning av reisetid utenom alminnelig arbeidstid:
a) Reisetid er den tid som medgår mellom arbeidssted/bosted og
bestemmelsesstedet for reisen, inkludert nødvendig ventetid underveis. Dersom
reisen omfatter flere bestemmelsessteder, regnes tid for reiser mellom det
enkelte bestemmelsessted som reisetid.
b) Tid som tilbringes på hotell og lignende telles ikke som reisetid.
c) Reisetid mellom kl. 22.00 og kl. 06.00 blir ikke regnet som arbeidstid når
arbeidstakeren har rett til nattillegg eller benytter soveplass.
d) Reisetid beregnes time for time (1:1).
Kompensasjon for reisetid:
a) Opparbeidet reisetid gis som fri et tilsvarende antall timer en annen virkedag.
b) Dersom reisetid ikke kan gis som fritid, utbetales timelønn etter tabell C,
37,5 timesatsen for beregnet reisetid.
Dersom reisetiden er opparbeidet på frilørdager, søndager, ukefridager
(turnusfridager), påskeaften, helge- og høytidsdager samt etter kl. 12.00 på pinse-, julog nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag, utbetales timelønn etter tabell C, 37,5
timesatsen pluss 50 % for beregnet reisetid.
c) Tilleggene etter § 15 nr. 3 og 4 utbetales ikke for beregnet reisetid.
Bestemmelsen omfatter ikke arbeidstaker i ledende stilling eller i særlig uavhengig
stilling, eller som har særskilt kompensasjon for reisetid. Det fastsettes ved lokale
særavtaler hvilke arbeidstakere dette gjelder.
Arbeidet tid utover den alminnelige arbeidstid regnes som overtid. Dette gjelder også
nødvendig for- og etterarbeid som må tas under reisefraværet og som har tilknytning til
reiseoppdraget.

4

9 Protokolltilførsler
NR. 6
Partene er enige om å fortsette arbeidet med å modernisere lønnssystemet, i tråd
med det mandatet som er avtalt i protokolltilførsel nr. 2 i hovedtariffavtalen for
perioden 1. mai 2016 til 30. april 2018. Partene er enige om at arbeidet skal bygge på
rapporten fra den partssammensatte gruppen som ble overlevert i februar 2017.
Partene fastsetter den nærmere organiseringen av, rammene og tidsplan for
arbeidet innen utgangen av juni 2017. Arbeidet skal ved behov også omfatte nødvendige
tilpasninger av forhandlingssystemet til de endringer som gjøres i lønnssystemet.
Arbeidet skal gjennomføres slik at det kan legges til grunn i forbindelse med
forhandlingene om hovedtariffoppgjøret våren 2018.

NR. 7
Ansatt i stillingskode som utgår, overføres til en stillingskode på tilsvarende
nivå og i henhold til den lokale lønnspolitikken, i samme lønnsramme eller samme
lønnsspenn. Overføringen skal ikke medføre nedgang i lønn. Overføringen avtales av
partene i lokale forhandlinger.
Dersom lønnsrammen til den tidligere stillingskoden ikke lenger finnes, må
spørsmålet legges frem for de sentrale partene for avgjørelse.
Vedlegg:
- Lønnstabell
- Lønnsrammer
- Lønnsplaner
- Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger
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