
LO Stat er en hoved sammenslutning  

av LO-forbund som organiserer  

arbeidstakere i Staten og virksomheter 

tilknyttet Spekter. 

LO Stat har til formål å virke for 

medlemmenes faglige, sosiale og  

økonomiske fellesinteresser i  

samsvar med Landsorganisasjonens 

vedtekter og retningslinjer. 

(§ 1.1, Formålsparagrafen.)

Vårt fellesskap - din trygghet 



LO Stat feiret 70 års jubileum i 2009. Derfor vil vi 
gjerne gi deg et ørlite historisk tilbakeblikk.

Ideen om at statsforbund skulle samarbeide var ikke 
ny i 1939. Flere ganger før (i 1915, 1922, 1927 og 1936) 
ble det opprettet samarbeidskonstellasjoner. Men  
det var ikke før i 1939 at samarbeidet ble skikkelig 
formalisert – ved at statstjenestemannskartellet  
ble en egen forhandlingssammenslutning i LO.  
Stifterne så på samlingen som viktig i en tid der 
statsforbundene og deres medlemmer ble utsatt for 
mye ytre press, samtidig som man anså at det var et 
klokt tariffpolitisk valg.

LO Stat, tidligere Statstjenestemannskartellet,  
ble opprettet 13. september 1939 med Norsk 
Postforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund,  
Norsk Kommuneforbund, Norsk Telegraf og  
Telefonforbund og Norsk Jernbaneforbund som de 
første medlemsforbundene. 

Statstjenestemannskartellet fikk opprettet eget 
kontor først i 1951, og holdt til i lokaler i Folkets Hus 
frem til 1981, da Statstilsattes Hus A/S i Møllergata 10 
sto ferdig. Statstjenestemannskartellet flyttet inn 
sammen med Norsk Postforbund, Den norske 
Post organisasjon, Norges Offisersforbund, Norsk 
Fengsels- og Friomsorgsforbund, Norsk Lokomotiv-
mannsforbund, Norsk Jernbaneforbund, Norsk 
Tjenestemannslag, Norsk Teletjeneste Forbund/ 
Den norske Teleorganisasjon. 

I 1993 besluttet LO-kongressen å omorganisere LO i 
fire karteller: LO Service, LO Kommune, LO Industri 
og LO Stat. Omdannelsen til fire karteller trådte i 
kraft 1. januar 1996, og Statstjenestemannskartellet 
skiftet navn til LO Stat. Senere er kartellene  
LO Industri og LO Service lagt ned.

70 år i medlemmenes tjeneste



LO Stat er en hovedsammenslutning av de 17 
LO-forbund som organiserer arbeidstakere i staten 
og Spekter. Du finner opplysninger om de 17 
forbundene bakerst i denne brosjyren. Innen staten 
har LO Stat ansvaret for å forhandle og inngå de 
sentrale avtalene på vegne av forbundene. Siden 
1993, da arbeidsgiverforeningen som nå heter 
Spekter (tidligere NAVO) ble etablert, har LO Stat 
vært forhandlingssammenslutning for LO-forbund 
med medlemmer i Spekter-bedriftene.

Slik er LO Stat bygget opp:
Det høyeste organ i LO Stat er Representantskapet. 
Det består av representanter som er valgt av 
forbundene. Ordinært representantskapsmøte 
holdes hvert fjerde år, sist i 2008.

Styret i LO Stat består av representanter med vara 
fra hvert av de tilsluttede forbundene, leder og 
nestleder i LO Stat eller deres vararepresentanter,  
og en representant fra LO eller dennes 
vara representant.

Arbeidsutvalget står for den daglige ledelsen av  
LO Stats arbeid, fører tilsyn med administrasjonen  
og forbereder og innkaller til styremøter. Arbeids-
utvalget består av LO Stats leder og nestleder eller 
deres vararepresentanter og syv medlemmer fra 
forbundene med fire vararepresentanter.

LO Stat har syv distriktskontor, som til sammen 
dekker alle landets fylker. Distriktssekretærene driver 
faglig virksomhet i samarbeid med LO Stat sentralt, 
forbundene og lokale organisasjonsledd.  

Fylkeskartellene er bindeledd og et felles forum for 
forbundene lokalt og et hjelpeorgan for LO Stat. Det 
finnes et slikt kartell i hvert fylke. Fylkeskartellet har 
som hovedoppgave å drive samfunnsrettet aktivitet, 
bistå forbundene lokalt, kurs- og opplysningsvirk-
somhet og drive agitasjon og verving etter ønske fra 
og i samarbeid med lokale organisasjonsledd. 

Organisasjonen

www.lostat.no



Virksomheten til LO Stat blir bestemt av vedtektene som 
blir vedtatt hvert fjerde år på representantskapsmøtet. 
Virksomhetsbeskrivelsen er §7 i vedtektene, og består 
av disse fem punktene: 

1. LO Stat skal i samarbeid med Landsorganisasjonen i 
Norge virke for å fremme de formål som er angitt i §1. 
For å styrke dette arbeidet, skal LO Stat i samarbeid  
med Landsorganisasjonen virke for at arbeidstakere i 
stat, kommune og i virksomheter heleid, deleid eller 
finansiert av staten slutter seg til Landsorganisasjonen  
i Norge. 

2. Tilsluttede forbund skal sende sine årsmeldinger/
årsrapporter, viktige sirkulærer og liknende til LO Stat. 
Inntrer det endringer i lønns- og arbeidsvilkårene eller 
etatenes/virksomhetenes særavtaler som kan ha 
interesse for andre tilsluttede forbund, skal LO Stat ha 
melding om dette. 

3. LO Stat skal på anmodning bistå de tilsluttede 
forbund under etats- og virksomhetsforhandlinger og i 
saker som omfattes av LO Stats formål. 

4. LO Stat skal følge utviklingen på arbeidsmarkedet og 
skal selv foreta utredninger og tilrettelegge statistisk 
materiell som kan være nyttig for forbundene i deres 
arbeid. 

5. For fremme av opplysnings- og studievirksomheten 
skal LO Stat legge til rette studiemateriell om de felles-
saker som forbundene har. I samarbeid med forbundene 
skal det søkes organisert utveksling av studiemateriell. 
LO Stat iverksetter studietiltak i emner av generell 
karakter for tillitsvalgte/medlemmene i de tilsluttede 
forbund. I den utstrekning det er hensiktsmessig, og 
styret bestemmer det, samordner LO Stat forbundenes 
studie- og opplysningsvirksomhet, og forestår deler av 
denne.

Virksomheten
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Kompetanseutvikling
Endringer og omstillinger er en del av vår 
moderne virkelighet. Dette krever motiverte 
medarbeidere med oppdatert kompetanse. LO 
Stat arbeider aktivt for at arbeidstakere skal ha 
rett til kompetanseutvikling som sørger for at 
de til enhver tid har oppdaterte kunnskaper og 
kan delta i enhver omstillingsprosess. 

LO Stat driver en målrettet studievirksomhet. 
De gjennomgående temaene er kunnskap om 
fagbevegelsen, lov- og avtaleverket og forhand-
lingsteknikk. Også personalpolitikk og styre-
representasjon er på kursplanen. I samarbeid 
med Universitetet i Bergen tilbyr LO Stat et 
studiepoenggivende studie i forvaltnings-
politikk.

Fylkeskartellene har i samarbeid med LO Stats 
distrikssekretærer kursopplegg regionalt. Ta 
kontakt med distriktssekretæren hvis du vil vite 
mer om tilbudet som finnes i din region.

Aleneforeldre, familier i en spesiell situasjon, og 
kursdeltakere med funksjonshemmede barn, 
kan få støtte til den som passer barna. 

Du kan få nærmere opplysninger om 
ordningen av LO Stats distriks sekretær i din 
region.

LO Stat har etablert et eget utdannings-
stipend som har til formål å støtte 
opp læringstiltak og kompetanseutvikling for 
medlemmer og tillitsvalgte. Dette stipendet 
kan gis til både heltids-  
og korttidsstudier.



LO Stat er en aktiv samfunnspolitisk aktør. LO Stat 
er særlig aktivt med i prosesser som er knyttet til 
pensjoner, tjenestemannsloven, arbeidsmiljøloven, 
statsbudsjett, rammevilkår for etater og bedrifter, 
og andre saker som påvirker hverdagen til de 
ansatte. Derfor legger LO Stat stor vekt på infor-
masjon og kommunikasjon, både internt innen egne 
rekker og eksternt mot samfunnet rundt oss. 
Målsettingen er god informasjonsflyt, ikke bare 
under lønnsoppgjørene, men gjennom hele året.

LO Stat legger vekt på å profilere fagbevegelsen 
aktivt i media, å være aktive meningsbærere i 
samfunnsdebatten, og å gi god og korrekt infor-
masjon om lønns- og arbeidsvilkår.

Det er et utstrakt samarbeid mellom LO Stat og  
LO Media når det gjelder fagblad-produksjon, annet 
materiell og informasjonsformidling på internett. 
Dette gir oss oppdaterte, dagsaktuelle hjemme-
sider, rask og effektiv kommunikasjon og felles 
utnyttelse av ressursene.  

På våre hjemmesider finner du alltid oppdatert 
informasjon og linker til alle våre medlemsforbund 
og samarbeidspartnere.

www.lostat.no

Kommunikasjon
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LO Stat er forhandlingsorganisasjonen som inngår 
avtalene om de overordnede lønns- og arbeids-
vilkårene med arbeidsgiverne i staten og arbeids-
giverforeningen Spekter. Her er kort om de 
forskjellige avtalene:

LO Stat er forhandlingspart i hovedavtalene, 
tariff avtalene og forskjellige sentrale særavtaler.

Hovedavtalene regulerer samarbeidsforholdene 
på arbeidsplassen og tillitsvalgtes rettigheter.

Hovedtariffavtalen, som er den grunnleggende 
avtalen mellom staten og LO Stat. Denne avtalen 
omfatter de viktigste reglene for arbeidstakere i 
staten vedrørende bl.a. lønn, arbeidstid, ferie, 
permisjon og pensjon.

Tariffavtaler og overenskomster mellom Spekter 
og LO Stat, som omfatter de viktigste reglene for 
arbeidstakere i fristilte virksomheter som Posten 

Norge, NRK og NSB, og gjelder bl.a. lønn, 
arbeidstid, ferie, permisjon og pensjon.

Sentrale særavtaler kan handle om 
reiser i inn- og utland, personalpolitikk 
ved omstilling i staten, om senior-
politikk,  fleksibel arbeidstid i 
Staten, om flyttegodtgjørelse og 
en rekke andre viktige  
forhold. 

Avtalene



Møllergata 10, 0179 Oslo
Telefon: 23 06 10 51, Telefaks: 22 42 00 75
Internett: www.lostat.no
E-post: lostat@lostat.no
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EL & IT Forbundet
www.elogit
Organiserer lønnstakere 

innenfor El-, Tele og IT-bransjen.

Fellesforbundet (FF)
www.fellesforbundet.no
Organiserer arbeidstakere  

på verksteder og grafisk personale.

Fagforbundet
www.fagforbundet.no
Organiserer arbeids takere 

i offentlige virksomheter og sykehusene.

Forbundet for Ledelse  
og Teknikk (FLT)
www.flt.no

Organiserer arbeidsledere, mellomledere, ingeniører  
og tekniske funksjonærer.

Fellesorganisasjonen for 
 barnevernspedagoger,  
sosionomer og vernepleiere (FO)

www.fobsv.no
Organiserer helse- og sosialarbeidere.

Handel og Kontor  
i Norge (HK)
www.handelogkontor.no

Organiserer ansatte innen handels- og 
servicevirksomhet.

Musikernes  
fellesorganisasjon (MFO)
www.musikerorg.no

Organiserer utøvende kunstnere  
og pedagoger.

Norsk
Arbeidsmandsforbund (NAF)
www.arbeidsmandsforbundet.no

Organiserer ansatte i kystverket og vegvesenet.

Norsk Fengsels-
og Friomsorgsforbund (NFF)
www.fengselogfriomsorg.no

Organiserer ansatte i kriminalomsorgen.
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Norsk Lokomotiv- 
mannsforbund (NLF)
www.lokmann.no

Organiserer lokomotivpersonale.
1893

Norges Offisersforbund
(NOF)
www.milnytt.no

Organiserer befal, elever og befalsaspiranter
i Forsvaret.

Industri Energi
www.industrienergi.no
Organiserer lønnstakere innen olje- og  

gassindustrien.

Norsk Tjenestemannslag (NTL)
www.ntl.no
Organiserer ansatte i staten, virksom-

heter med offentlig tilknytning.

Norsk 
Transportarbeiderforbund (NTF)
www.transportarbeider.no

Organiserer ansatte innen transportbransjen.

Norsk Jernbaneforbund
(NJF)
www.njf.no

Organiserer ansatte i NSB med 
 datter selskaper, og i Jernbaneverket.

Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 
www.postkom.org
Organiserer arbeidstakere i konsernet Posten Norge.

Skolenes landsforbund (SL)
www.skoleneslandsforbund.no
Organiserer lærere, skoleledere, førskolelærere og  

annet fagpersonell innen utdannings- og oppvekstsektoren.


