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Enighet i statsoppgjøret 

Partene i statsoppgjøret aksepterte i dag Riksmeklerens skisse til løsning, seks 

timer på overtid. Alle våre medlemmer får et generelt tillegg og det er avsatt 

midler til lokale forhandlinger.  

Nye forhandlingsbestemmelser gir partene på virksomhetsnivå mer ansvar for 

fordelingen av den lokale lønnsmassen.  

Den økonomiske rammen er på om lag 2,4 prosent, dvs på linje med frontfaget og 

kommuneoppgjøret. 

 

Hva oppnådde vi ved å gå til mekling? 

 En bedre innretning på oppgjøret: 

 Et generelt tillegg til alle som sikrer lønnsutvikling for alle våre medlemmer. Dette var en 

viktig forbedring fra statens opprinnelige tilbud 

 Mer ansvar til partene når det gjelder fordelingen av den lokale lønnsmassen 

 

Meklingsresultatet i hovedtrekk:  

Økonomi: 

 Et generelt tillegg til alle på 1,15 prosent, med virkning fra 1. mai 2016 

 

 Det er avsatt 1,5 prosent av lønnsmassen til lokale forhandlinger. Virkningstidspunktet er 

1. juli 2016 

 

 Heving av timetilleggene for lørdags- og søndagsarbeid og reservetjeneste/hvilende 

vakt, samt tillegg for delt dagsverk i fellesbestemmelsene § 15 nr 4, 5 og 6. 

o Nye tillegg fra 1.5.2016 er: 

o nr 4: Lørdags- og søndagstillegg kr 52,00 pr arbeidet klokketime 

o nr 5: Reservetjeneste/hvilende vakt: kr 5,00 / kr 10,00 pr løpende time 

o nr 6: Delt dagsverk pr dag kr 145,00 pr arbeidsdag 

 

De viktigste materielle endringene i tariffavtalen og vedlegg til denne: 

 Kap. 2. Lokale bestemmelser, pkt 2.1 - 2.7: Nye forhandlingsbestemmelser som gir partene 

på virksomhetsnivå større ansvar når det gjelder fordeling av den lokale lønnsmassen. 

 

Tariffnotat 
Staten 

2/2016 
26. mai 

 



 

 Fellesbestemmelser: 

o § 11 Lønn under sykdom m.v. - Beregningen av lønn gjelder også ved pleie av 

nærstående  

o § 23 nr 2 A Ytelser ved dødsfall - Gruppelivsordning - Registrert partner er sidestilt 

med ektefelle og samboer 

 

 Øverste lønnsinnplassering i alle lønnsspenn og lønnsrammer er fjernet. Dette er en viktig 

endring for alle som er på øverste trinn i spenn eller ramme, som nå er sikret en videre 

lønnsutvikling fremover. 

 

 Endrede forhandlingssteder ved lokale forhandlinger som omfatter Deltas medlemmer: 

o Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er forhandlingssted for BSA samt alle 

regioner 

o Kriminalomsorgsdirektoratet er forhandlingssted for alle regioner og 

utdanningssenter 

 

 For begge gjelder at lokale forhandlinger etter avtale kan delegeres til driftsenhetsnivå. 

I tillegg til dette er det en del endringer som ikke er av materiell art. Blant annet er B-tabellen 

opphevet, men dette har ingen formell betydning, da tilleggene videreføres som kronetillegg. 

Disse er pensjonsgivende i henhold til de samme regler som tidligere. Det er ingen endringer i 

pensjonsbestemmelsene for øvrig i forbindelse med dette oppgjøret. 

Det er også noen mindre viktige endringer som ikke nevnes her. 

For øvrig vises det til Riksmeklerens møtebok. 

 

Uravstemning 

YS-Stat / Delta vil nå sende Riksmeklerens forslag til elektronisk uravstemning, og anbefaler 

medlemmene å stemme ja til forslaget. Svarfrist vil det bli gitt nærmere informasjon om. 


