TEMA

Frontfaget (LO/NHO)
Innen 1. januar sies nåværende tariffavtale
opp. Avtalene må sies opp tre måneder
før de utløper (1. april).
Forhandlingene startet 16. mars

APRIL

T a r i f f

Riksmekleren legger
ned forbud mot konlikt

Mekling (*)
10 + 4 dager

nn Før årets
lønnstillegg kan settes
inn på kontoen din,
har det vært måneder
med planlegging og
forhandlinger.

Uravstemning

NEI

Tvungen
lønnsnemd

Tariffavtale

Ill: coloUrbox

JA

Streik

2 0 1 2

nn Vi viser deg
hvordan det skjer.
~~ Morten hansen (tekst og foto)

morten.hansen@lomedia.no
~~ Ole Palmstrøm (grafikk og illustrasjon)

ole.palmstrom@lomedia.no,

Partene forhandler
seg fram til enighet

Nå forhandles

lønna di

Guide til tariffoppgjøret

Tariff 2012

«A-del»

De lo kale avtalene
sende s tilbake til de
sent rale partene

Rammeverk for hele området

Innen 1. januar sies
nåværende
tariffavtale opp.

(Samme økonomiske
ramme som frontfaget)

«B-del»

De l okale partene
søker bistand fra de
sen trale partene

Lokale forhandlinger

Stat/kommune
Innen 1. februar sies nåværende
tariffavtale opp.
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Følger samme
løp som NHOoppgjøret

Oppgjøret går til de
sentrale partene uten
lokal enighet

(Se forrige side)

JA

Uravstemning

NEI

Avtalene må sies opp
tre måneder før de
utløper (1. mai)

MAI

Riksmekleren
legger ned forbud
mot konlikt

Uravstemning

Mekling
2 + 1 uke

Frontfaget
FOTO: Tri Nguyen Dinh

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU)
skal legge til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene
har en best mulig felles forståelse for situasjonen i norsk økonomi.

TBU skal i tilknytning til inntektsoppgjørene blant annet:
~~ legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale
og presentere det i en slik form at uenighet partene i mellom
om økonomiske forhold så vidt mulig kan unngås.
~~ legge fram oppsummeringsrapporter etter inntektsoppgjør.
~~ kunne klargjøre det tallmessige grunnlagsmateriale for
spesielle inntektspolitiske spørsmål.
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Tariffavtale

JA

Mekling (*)

Avtalene må sies opp
tre måneder
før de utløper
(1. april)

Teknisk beregningsutvalg (TBU)

2 |

Uravstemning

~~

~~

Ådne Cappelen
leder Teknisk
Beregningsutvalg

Den eller de tariffavtalene som forhandler først
i et tariffoppgjør. Den økonomiske rammen – og
eventuelle sosiale reformer fra frontfaget –
danner en mer eller mindre fast ramme for hva
som kan oppnås i forhandlingene om de øvrige
tariffavtalene.
Ved samordnede oppgjør er det forhandlingene
mellom LO og NHO som fungerer som frontfag.
Ved forbundsvise oppgjør er det lang tradisjon for
at Fellesforbundets verkstedsoverenskomst er
frontfag.

Tariffavtale

JA
NEI

Ill: coloUrbox

nn Her får du
den kronglete veien fram til lønnstillegg og bedre
arbeids-forhold.

Spekter

Partene forhandler
seg fram til enighet

Streik

Tvungen lønnsnemd

Riksmekleren
~~

~~

~~
~~
~~

Er en offentlig embetsmann som leder mekling i arbeidsrettslige interessetvister. Riksmekleren er leder for en
meklingsinstitusjon som ellers omfatter flere kretsmeklere og særskilt oppnevnte meklere.
Institusjonen spiller en stor rolle under tariffoppgjørene.
Meklingsinstitusjonens virksomhet reguleres av lov
om arbeidstvister (arbeidstvistloven) av 27. januar 2012
kap. 3.
Riksmekleren oppnevnes av Kongen for tre år av gangen.
Sittende riksmekler er Kari Gjesteby .
Les også intervju med Gjesteby lenger bak i bladet.

FOTO: Erlend Dalhaug Daae

nn Forhandling,
A-del, mekling,
uravstemning
og streik.
Tariffoppgjøret
2012 har startet.

Ill: coloUrbox

Lønnsoppgjøret på 1 - 2 - 3

Kari Gjesteby,
riksmekler

T a r iff 2 0 1 2
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Frontfagets

Partene i oppgjøret

forsvarere

Om noen uker tar Tone Rønoldtangen og Eivind
Gran arbeidsgiverne i handa. Da starter den
kronglete veien fram til en tariffavtale.

Frontfaget. Hun har ingen problemer med at
industrien lønnsmessig holder igjen resten av
arbeidslivet.
– Hele meningen med frontfaget er at de
skal holde igjen. Er det urettferdig at vi blant
annet følger den landbaserte industrien, når
det ville vært en fordel å fulgt andre deler av
industrien? Nei. Vi gjør det i ren og skjær egeninteresse. Lar vi lønnsveksten løpe løpsk, vil
vi få det igjen med blant annet høyere arbeidsledighet og større forskjeller, fastslår Rønoldtangen.
De statsansattes topptillitsvalgt tror heller
ikke at lønnsveksten, uten frontfagsmodellen,
hadde vært særlig bedre for de statsansatte.
– Frontfaget forplikter begge veier. Den gjør
at de statsansatte heller ikke kan få forholdsmessig mye mindre enn industrien. Det kan
hende det er en fordel. Jeg tror det kan være
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vanskeligere å få penger ut av finansminister
Sigbjørn Johnsen, enn av NHO-direktør John
G. Bernander, sier Rønoldtangen.

Funksjonærene. I LO Stat er man imidlertid

mer bekymret for at funksjonærene i industrien har henter ut mer lønnsvekst enn industriarbeideren.
– Der er den største utfordringen for frontfaget, sier Eivind Gran, nestleder i LO Stat og
forhandlingsleder for Spekter-området.
– Det er vanskelig å akseptere at funksjonæren i etasjen over verkstedet, henter ut 4,5
prosent, mens han på gulvet henter 3 prosent.
Det er vanskelig for de som jobber i industrien,
og som får høre at de må vise moderasjon på
grunn av konkurranseevnen. Og det er vanskelig å akseptere for de som skal følge industriens oppgjør, sier Gran.

Likelønn. De siste oppgjørene har likelønn

vært sentralt. Det vil det bli også i år. Fire av
LOs fem krav omhandler likelønn. LO Stat har
forskjellige måter å angripe problematikken.
– I Spekter er problematikken rundt likelønn like mye et spørsmål om lavlønn. Det er
mange flere kvinner på lavlønn her enn i sta-

Det er vanskelig
ere å få penger ut av
Sigbjørn Johnsen, enn
av John G. Bernander.
Tone Rønoldtangen, leder LO Stat

FORHANDLINGSKLARE: Leder Tone Rønoldtangen, og nestleder Eivind Gran i LO Stat, er
klare til å ta fatt på den møysommelige prosessen som resulterer i en tariffavtale for henholdsvis staten og Spekter-området.

ten. I spekterområdet er det generelt små
forskjeller i lønnen til kvinner og menn. Unntaket helseforetakene, hvor det er til dels drøy
avstand. Der er det yrkesgrupper som er veldig kvinne- og mannsdominerte. Og hvor vi
ser det på lønna. Det er et mye større strukturproblem i helseforetakene enn i resten av
Spekter, sier Gran.
Rønoldtangen mener staten er et godt
eksempel på at det hjelper å legge vekt på likelønn over tid. Gjennomsnittlig kvinnelønn
ligger på 85 prosent av mannslønn i Norge. I
staten er tilstanden bedre.
– Lønnsgapet er mindre i staten enn i det
private. Kvinner tjener mellom 93 og 98 prosent av det menn tjener. Det betyr imidlertid
ikke at vi kan slappe av. Dette må følges opp
kontinuerlig. Slipper vi fokus, vet vi at det
endrer seg rask, sier Rønoldtangen.

Utfordringer. Toppledelsen i LO Stat ser ikke
for seg noen spesielle utfordringer i årets oppgjør. Den største spenningen er knyttet til hvor
store de økonomiske rammene blir. Noen skjær
i sjøen finnes likevel.
Et av problemene er ubekvemstilleggene
– tillegg for blant annet helg og kveld. Disse
har ikke vært justert på lang tid.
– Vår utfordring er at det stort sett er menn

– Med tanke på de utfordringene vi har i helsesektoren kan vi få noen interessante diskusjoner med Spekter. Men det avhenger av
hva som skjer i frontfaget, og om det der legges
opp til kraftige regulering av bemanningsbransjen, sier Gran.
Han synes det er for tidlig å spå hvordan
årets oppgjør blir. LO Stat-nestlederen kan
foreløpig ikke se noe som skulle tilsi at årets
forhandlinger blir ekstraordinære.
– Men det er jo ikke sånn at oppgjørene
blir enklere jo mindre de blir. Det har jeg ingen
erfaringer med, fastslår Gran.

som får disse tilleggene. Det gir oss problemer
i forhold til likelønnsproblematikken, sier
Rønoldtangen.
I tillegg kan bruken av vikarbyrå bli et tema
i årets oppgjør. Selv om det også i staten, i likhet med privat sektor, er problemer knyttet
til vikarbruk, er problemstillingene forskjellige.
– I staten er den utstrakte bruken av midlertidig ansatte et vel så stort problem, sier
Rønoldtangen.
Også Gran tror temaet kan skape utfordringer i oppgjøret.

Etterlyser virkelighetsforståelse
NTLs leder, Jon Leirvaag,
ber NHO-leder John G.
Bernander slutte å svartmale situasjonen.
I fjor mante Bernander
til moderasjon. Da endte
industrien med en års- Jon Leirvaag.
lønnsvekst på 4,5 prosent
– en halv prosent mer enn i staten. Også i år
maner Bernander til moderasjon. Leirvaag

Foto: Martin G. Slørdal

Før det skjer har deler av industrien framforhandlet sine tariffavtaler. Disse oppgjørene
legger føringer for de andre tariffoppgjørene i
Norge, og kalles frontfaget. LO Stat mener det
ikke er noe alternativ til frontfaget. Samtidig
skaper modellen, som har eksistert siden 1966,
noen utfordringer. En av utfordringene er en
todeling av industrien. Oljerelatert industri har
stor lønnsomhet og muligheter til kraftig lønnsvekst, mens tradisjonell industri i større grad
sliter. I fjorårets oppgjør førte det til at industrien fikk en høyere lønnsvekst enn det som
man var enige om i de sentrale forhandlingene.
– Vi kan ikke bare ta hensyn til oljeindustrien. Vi skal ha en industri etter oljeindustrien
også. Derfor må vi ta hensyn til all industri når
vi andre starter å forhandle, sier Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat.

mener dette kan sammenliknes med gutten
som ropte ulv, ulv.
– Når det er så lite samsvar med det som
blir sagt, og det som blir gjort, begynner man
å lure på om Bernander har oversikt over
det som skjer ute i bedriftene. Tilleggene som
ble gitt i fjor, ble gitt lokalt. Dette tyder på at
det er rom for mer enn nullveksten Bernander etterlyser, fastslår Leirvaag.

LO: Landsorganisasjonen i Norge (LO) er
Norges største lønnstakerorganisasjon.
Over 860 000 medlemmer er organisert i
fagforbund som er tilsluttet LO. Av de LOorganiserte er 50 prosent kvinner. 22 fagforbund er tilsluttet LO. Leder: Roar Flåthen
LO STAT: LO Stat er en hovedsammenslutning av LO-forbund som organiserer
arbeidstakere i staten og virksomheter tilknyttet Spekter. De 19 forbundene i LO Stat
har til sammen nesten 100 000 medlemmer tilknyttet stat- og spekterområdene.
Leder: Tone Rønoldtangen. I tillegg til LO
deltar blant andre Unio (295 000 medlemmer), Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) (215 000 medlemmer) og Akademikerne (155 000 medlemmer) i tariffoppgjøret.
NHO: Næringslivets Hovedorganisasjon
(NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. Medlemmene i
NHO er omlag 21 300 bedrifter innen
håndverk, industri, service og IKT/kunnskap. Bedriftene utgjør ca. 520 000
ansatte. Adm. dir.: John G. Bernander
Spekter: Organiserer blant annet fristilte
virksomheter fra statlig og kommunal sektor, og de statlige helseforetakene. Har 180
medlemsbedrifter med til sammen omlag
180 000 ansatte. Adm. dir.: Lars Haukaas
I tillegg deltar blant annet KS (950 medlemsbedrifter/500 000 ansatte) og Virke
(15 000 medlemsbedrifter/200 000
ansatte) i tariffoppgjøret.

Har LO i ryggen
LO Stat har prioritert lav- og likelønn i sine
siste oppgjør. Nå har de LOs representantskap i ryggen. Fire av fem krav går på
lav- og likelønn:
~~
~~

~~

~~

~~

Sikring av kjøpekraften for alle
En kombinasjon av egne sentrale tillegg, bedring av minstelønnssatser og
garantiordninger som fremmer likelønn og motvirker lavlønn
Strukturelle tiltak for likelønn, herunder tiltak som fremmer grunnbemanning, heltid og kompetanseheving,
seriøsitet og lønnsevne i utsatte bransjer
Prioritering av kvinnedominerte grupper innenfor sentralt avtalte rammer i
offentlig sektor
Prioritering av likelønn i relevante
bransjer i privat sektor

T a r iff 2 0 1 2
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Tariffleksikon
Ansiennitetsstige. De aller fles-

Bussbransjeavtalen. Avtale som
gjelder i flere tariffområder.
Omfatter selskaper i både NHO og
Spekter. Tre LO-forbund samt et
YS-forbund organiserer arbeidstakerne. Sentralt står punktet om
at sjåførene skal opp på gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.
Etterslep. Betegnelsen for manglende lønnsutvikling for grupper
som i løpet av en tariffperiode ikke
har ha tt lønnsglidning, eller mindre lønnsglidning enn gjennomsnittet. Gjennom et eget tillegg kan
de få jevnet ut forskjellen.
Fellesoppgjør. Tarifforhandlinger
der flere fagforbund forhandler i
fellesskap. Avstemningene over
resultatet foregår under ett.
Forbundsvise oppgjør. Det enkel-

te fagforbund utarbeider selv sine
krav og forhandler på egen hånd
med tariffmotparten om kravene.

Fredsplikt. Forplikter arbeidsgiver

og arbeidstaker til ikke å gå ut i
arbeidskamp så lenge. en tariffavtale gjelder, for å oppnå endringer i
tariffavtalen, eller fremme krav som
har tilknytning til tariffavtalen.

Frontfagmodellen. Omtales også

som Aukrustmodellen/Aukrustdoktrinen etter Statistisk sentralbyrås tidligere direktør, Odd
Aukrust. Det var som leder for et
utvalg som forberedte lønnsoppgjøret i 1966 at Aukrust formulerte doktrinen om at norsk øko-
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Samordnet oppgjør. Tarifforhandlinger som foregår ved at en
hovedsammenslutning forhandler samlet for alle tilsluttede forbund om generelle krav, eventuelt
ved at forbundene forhandler om
spesielle saker i sine avtaler.

lom arbeidsgivere og arbeidstakere, men regulerer ikke lønn.

te lønnssystemer bygger, i en eller
annen form, på at en stilling har
en begynnerlønn og deretter trinnvise lønnsopprykk i takt med at
man får økende erfaring i jobben.
Det er dette trinnvise opprykkssystemet som kalles en ansiennitetsstige eller –skala.

Hovedtariffavtale. Hovedtariffavtaler er offentlig sektors landsomfattende tariffavtaler mellom
arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene.

Lokale forhandlinger. Forhand-

Samordnet oppgjør: Fjorårets oppgjør i privat sektor var samordnet.
NHO-sjef John G. Bernander (til venstre) var opptatt av lønnsveksten og
kronekursen, mens LO-leder Roar Flåthen mente det var rom for reallønnsvekst. Foto: Tri Nguyen Dinh

nomi på lang sikt er avhengig av
at lønnsveksten holdes innenfor
de rammene konkurranseutsatt
industri kan tåle. Derfor bør denne
industrien forhandle først og fastlegge rammene i tariffoppgjørene.

Generelt tillegg. Lønnstillegg som
gis til alle som er omfattet av den/
de tariffavtalen[e] det forhandles
om. Tillegget kan gis ved at alle får
økt lønna med et bestemt kronebeløp (kronetillegg) ved at lønnin-

gene økes med en bestemt prosentsats (prosenttillegg), eller en kombinasjon.

Hovedavtale. En hovedavtale er
første del av alle tariffavtaler som
er eller blir opprettet mellom de
organisasjoner som hovedavtalen
omfatter. Hovedavtalene tar for
seg de grunnleggende spilleregler
i arbeidslivet. De inneholder generelle bestemmelser om forhandlings- og samarbeidsforhold mel-

Få forskjeller i lønnsveksten
De ansatte i staten og i varehandelen fikk minst lønnsvekst i fjor,
mens ansatte i finansnæringen
igjen er tilbake som lønnsledere.
Forskjellen i lønnsveksten var
likevel meget liten.
– Mens resten av Europa har
som norm at man skal sikre kjøpekraften, har man i Norge sikret det
målet før lønnsoppgjøret er begynt,
sier Ådne Cappelen, leder av Det
tekniske beregningsutvalget for
inntektsoppgjørene (TBU). Det kan
føre til at vi får det dempede lønns-

oppgjøret som noen etterlyser.
– Partene sitter vel og tenker på
det nå, sier Cappelen.
TBU anslår at konsumprisveksten – den prisen som varer og
tjenester vil øke med – det kommende året vil være på en og en
kvart prosent. Det er det samme
som overhenget – den lønnsveksten man har tatt med seg fra fjorårets oppgjør – er på.
Satt på spissen vil alt over 1,25
prosent i årets oppgjør komme på
lønnsslippen.

linger mellom den enkelte bedrift/
virksomhet og bedriftsklubben/
fagforeningen om saker som
hovedavtalen gir adgang til å regulere ved stedlige avtaler. Lokale
forhandlingene kommer i tillegg
til de sentrale lønnsforhandlingene.

Lockout [arbeidsstengning]. Lockout er arbeidsgivers kampmiddel.
Arbeidsgiver utestenger arbeidstakerne helt eller delvis fra deres
arbeidsplass.

Lønnsglidning [glidning]. Lønnsglidning angir forskjellen mellom
total lønnsøkning i en bestemt
periode, og tariffmessig lønnsøkning i den samme perioden. Lønnsglidning er et sammensatt lønnsbegrep som bl.a. kan omfatte lønnstillegg som er gitt ved lokale forhandlinger på de enkelte arbeidsplasser.

Lønnsnemnd. Lønnsnemnd kan
være både frivillig og tvungen.
Frivillig lønnsnemnd betyr at
tariffpartene fraskriver seg retten
til selv å avslutte forhandlinger.
Tvungen lønnsnemnd må vedtas
av Stortinget som egen lov. Dette
betyr at myndighetene griper inn
og beslutter at tvisten skal avgjøres ved lønnsnemnd.
Lønnsoverheng. [overheng] Be-

tegnelse på forskjellen mellom
gjennomsnittsinntekten i et kalenderår og lønnsnivået ved slutten
av året. Forteller hvor stor års-

Mekling: Dag Nafstad intervjues av NRKs Lisbeth Skei, under meklinga mellom KS og LO Kommune, YS Kommune, Unio og Akademikerne. Foto: Sissel M. Rasmussen

lønnsveksten fra ett år til det
neste vil bli hvis det ikke gis lønnstillegg i det siste året. Dersom alle
lønnsoppgjør foregikk samtidig og
ved begynnelsen av året og lønnsnivået ikke endret seg igjennom
året, ville lønnsoverhenget per
definisjon være null og slike
beregninger dermed overflødige.

Mellomoppgjør. I tariffavtaler
har det vært vanlig å ha en
bestemmelse om å regulere lønningene midt i tariffperioden i
forhold til pris- og lønnsutviklingen for 1.avtaleår, den økonomiske situasjonen og utsiktene for 2.
avtaleår.

Mekling. Tariffoppgjør der par-

er en skriftlig avtale mellom
arbeidstakerorganisasjoner og
arbeidsgiverorganisasjon eller en
enkeltarbeidsgiver om lønns- og
arbeidsvilkår. Overenskomsten
inngår som en del av tariffavtalen.
Plassfratredelse. Det antall
plassoppsagte som faktisk tas ut
i streik (lockout) Normalt meldes
det plassfratredelse senest fire

tene ikke kommer til enighet eller tvister om opprettelse av
tariffavtaler - er etter visse regler
gjenstand for tvungen mekling.
Tvungen mekling etter arbeidstvistloven foretas av offentlige
meklere (Riksmekleren eller en
av de 16 oppnevnte meklerne).

Overenskomst. Overenskomst

dager før meklingen må avsluttes
og arbeidskamp kan iverksettes

Plassoppsigelse [arbeidsoppsigelse]. Individuelle arbeidsavtaler
for medlemmene av en arbeidstakerorganisasjon sies opp for å
kunne iverksette streik. Eller: en
arbeidsgiverorganisasjon [eller
en arbeidsgiver] sier opp arbeidstakere for å kunne iverksette
lockout.

Ramme [økonomisk ramme].

Angir hvor mye lønnstillegg og
andre endringer i tariffavtalen
koster arbeidsgiverne. Vanligvis
angis den økonomiske rammen
ved å beregne hvor stor prosentvis årslønnsvekst den vil føre til.

Riksmekleren får fast stedfortreder
Nils Dalseide
(bildet), sorenskriver
og
kretsmekler, er
oppnevnt som
fast stedfortre-

der for riksmekler Kari Gjesteby.
Dalseide har lang erfaring som
mekler under lønnsoppgjørene, og
var blant annet fungerende riksmeklingsmann en kort periode før
Gjesteby ble oppnevnt. I tillegg til

Riksmekleren er det opprettet et
korps på elleve særskilte meklere
for to år. Meklerkorpset som
sammen med kretsmeklerne bistår
riksmekleren under lønnsoppgjørene, er styrket med tre personer.

Skisse [meklingsforslag]. I sluttfasen av en mekling legger gjerne
mekleren fram en skisse til løsning
– hvis denne mener avstanden
mellom partene er liten nok til at
det er grunnlag for det. Vanligvis
krever mekleren at partene sier ja
eller nei til skissen. Videre forhandlinger om justeringer av skissen blir det normalt ikke åpnet for.
Streik

[arbeidsnedleggelse].

arbeidstakernes kampmiddel.
Arbeidstakere stanser i fellesskap
arbeidet helt eller delvis.

Tariffavtale. En kollektiv avtale

om lønns- og arbeidsvilkår mellom en arbeidstakerorganisasjon
og en bedrift/virksomhet eller
arbeidsgiverorganisasjon.

Uravstemning. LOs vedtekter
sier at et tarifforslag «som regel»
skal legges fram for de medlemmer det gjelder for til godkjenning
gjennom en uravstemning. De
samme vedtektene sier at dersom
et flertall av de stemmeberettigete har stemt ja, så er forslaget
godkjent.

Flere ord
og uttrykk
på nett:
Finn ut hva flere
ord og uttrykk betyr på:
www.frifagbevegelse.no/
verkt_ykassa/
tariffleksikon/
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kommentar


Tone Rønoldtangen
Leder i LO Stat
tone.ronoldtangen@lostat.no

Vårens vakreste er vårens viktigste
Noen har beskrevet tariffoppgjørene som
«vårens vakreste eventyr», og for oss
som trives med å jobbe med tariffspørsmål er det en beskrivelse vi kan stille oss
bak. Det er i tariffoppgjørene vi i sterkest
grad får sjansen til å påvirke lønns- og
arbeidsvilkår for våre medlemmer. Men
samtidig vet vi også at «eventyret» ikke
byr på noen dans på roser. Alle som har
vært med på et tariffoppgjør vet at det er
hardt arbeid som gjelder.
Når dette skrives møtes Fellesforbundet
og Norsk industri til de innledende forhandlingene i industrien, også kalt frontfaget. Vi
vi følger nøye med utviklingen. En ting er
at disse forhandlingene på flere vis påvirker
den endelige rammen for alle, men i år har
Fellesforbundet også lagt inn krav i forhold
til innleie av arbeidskraft og retten til betalt
pappaperm i to uker etter fødselen. I dag er
det en lovbestemt rettighet å ta ut to ukers
permisjon ved fødsel, men mange må betale
selv. I offentlig sektor er det betalt pappaperm. For oss i staten er dette et viktig redskap i likestilling- og likelønnskampen, og
vi støtter Fellesforbundet fullt ut i dette
kravet.
Men oppgjørene i staten og Spekter, som
våre medlemmer hører hjemme i, har selvfølgelig hovedfokus hos oss.
Vi har sagt at vi skal være med på å sørge
for at årets tariffoppgjør blir et ansvarlig
oppgjør. Konkurransesituasjonen for privat
sektor i Norge i forhold til andre land påv
irker også virksomheten i offentlig og halv
offentlig sektor. Det er til våre medlemmers
direkte interesse at vi er med på å sørge for
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Vi har forventninger om reallønnsvekst for våre
medlemmer.
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at vi har en sterk og sunn konkurranseutsatt
virksomhet i Norge, men vi kan ikke stå
alene om dette. Vi forventer disiplin fra
ledere og funksjonærer. Byr arbeidsgiversiden på «dugnad i gården», så får de jammen
møte opp selv også.
Vi har forventninger om reallønnsvekst
for våre medlemmer og vil også fremme
krav som dreier seg om andre ting enn lønn.
Det er ikke vår tradisjon å fastslå noe krav
i prosent på dette tidspunktet. Våre forhandlinger handler om å bygge stein på stein til
vi ender opp med et gjennomarbeidet resultat som vi presenterer for våre medlemmer.
Vi mener vi har lykkes. Lønnsutviklingen
de siste 10 årene viser at våre medlemmer
har fått en solid kjøpekraftforbedring.
Likelønn vil også i år være et sentralt
tema. Vi har kommet langt i staten, men så
lenge det finnes forskjeller som ikke kan
begrunnes i strukturelle forhold, er det vår
plikt å fjerne disse. Og det vil vi jobbe hardt
for.
Eventyret starter nå. Vi har en ambisjon
om at det skal slutte – om ikke med at vi får
prinsessa og halve kongeriket, så i hvert
fall med at våre medlemmer føler at de har
fått et rettferdig oppgjør.
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