
 Mye kan klusse til et lønnsoppgjør
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Mørket kryper gjennom glass taket i 
Grensen 3. Riksmekler Kari  Gjesteby 
haster mellom LO Stats leder Tone 
Rønoldtangen og statens personal-
direktør Merethe Foss Liverud. 
Flokene er mange, og tiden så altfor 
knapp. Klokka passerer midnatt. 
Deretter går det i svart i meklingen. 
LO Stat er i streik. 

 ~  KriStian BruStad (tekst og foto)
kristian.brustad@lomedia.no

Tariffopprøret
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Streiken er bare noen timer gammel. Tone 
Rønoldtangen entrer talerstolen i møterommet 
i 8. etasje i Møllergata 10. Budskapet fra LO Stats 
leder er entydig og klart. Tilbudet fra staten er 
uakseptabelt. 

LO Stat opplever ikke forhandlingsvilje. Ei 
heller gode forslag til økonomisk ramme. Staten 
har varslet angrep på arbeidstidsbestemmel-
sene. Staten har gitt signaler om endringer i 
ordningen med OU-midler. Penger som blant 
annet finansierer opplæring av tillitsvalgte. 
Drevne tillitsvalgte er opprørte. 

Statsråd Rigmor Aasrud mener bestemt at 
staten har vist forhandlingsvilje. Hun erkjenner 
at staten aldri fikk lagt fram noe tilbud på øko-
nomi i forhandlingene, men begrunner det i at 
LO Stat brøt fem dager før fristen. Hun mener 
det økonomiske tilbudet gitt i meklingen var 
godt. Aasrud avviser videre at hun angriper 
arbeidstidsbestemmelsene. Hun forteller at 
ønske om mer fleksibilitet ble varslet i forhand-
lingene, for å gjøre det enklere å ansette flere 
på heltid. I striden om OU-midlene henviser 
Aasrud til at regjeringen har fått mye kritikk 
for bevilgninger og pengebruk. At departemen-
tet må ha kontroll på pengebruken.

Balansekunst. Tariffoppgjør er balansekunst. 
Det er å balansere på stram line. Det handler 
om tall. Om penger. Om goder. Om arbeidstid. 
Om dialog mellom partene. Om å føle seg like-
verdig. Et lite feilskjær kan koste dyrt, bokstave-
lig talt. Forhandlerne sjekker hvert komma. 
Regner på hver krone. Medlemmene skal sikres 
økt kjøpekraft, uten at etablerte goder raseres. 
Reallønnsøkning til alle har stått som en bauta 
i LO Stat fra tidenes morgen, og skal stå fortsatt. 
Det handler om at alle skal få litt. Det handler 
om å bygge et rettferdig lønnssystem. Et system 
medlemmene aksepterer. Om å jevne ut forskjel-
ler mellom menn og kvinner. Om å heve lav-
lønte. Om goder. Om å vite når man skal for-
handle videre, eller streike. Statsansatte skal 
også ha sin del av verdiskapningen i samfunnet.

I måneder har hundrevis av tillitsvalgte job-
bet for å snekre sammen kravene. Det starter 
med medlemsmøter og tariffkonferanser. Siden 
er det lagt ned tusenvis av arbeidstimer. Ingen-
ting blir tatt mer på alvor enn tariffoppgjøret. 

Forslagene fra medlemmene går oppover i eget 
forbund. Der diskuteres kravene, før de går 
videre til forhandlingsutvalget i LO Stat. Kra-
vene spisses og samstemmes med YS Stat og 
Unio. Gode krav kan bli med helt inn til forhand-
lingene med staten.

Når kravet legges fram skal alt være 100 
prosent. Det skal ikke være mulig å plukke kra-
vene fra hverandre. Finne feil og mangler. LO 
Stat og forbundene i staten skal fremstå med 
felles stemme. Alle skal være enige, i hvertfall 
utad. Det handler om å stå sammen. Om å bøye 
seg for flertallet. Ikke alle forbund er enige i alle 
kravene. Men alle er enige om å holde en felles 
front inn i forhandlingene med staten. En felles 
front gir makt. Uten makt kommer man ingen vei 
i forhandlinger. 

Brudd. 12. april fremmer LO Stat sitt krav, 
sammen med Unio og YS Stat. Alle tre står sam-
let. Nok en gang handler det om styrke. Og om 
makt. Akademikerne vil ha alt på sin egen måte. 
Forhandlingene er i gang. 

24. og 25. april diskuterer forhandlingsut-
valget i LO Stat å bryte forhandlingene. Fram-
driften er elendig. LO Stat vil prøve noen runder 
til. Ønsker å forhandle videre. Utvalget gir for-
handlingsleder Tone Rønoldtangen fullmakter 
til å bryte, om nødvendig.

Dagen etter strander forsøk på å få bevegelse 
i forhandlingene. LO Stat, Unio og YS Stat har alle 
gitt opp håpet om videre dialog med staten. De 
bryter 26. april. Akademikerne følger på. For-
handlerne ser ikke noe poeng i å fortsette. Vil 
ikke akseptere statens måte å forhandle på. Kre-
ver ryddige prosesser. Vil bli oppfattet som like-
verdige parter. Ser ikke poenget med å sitte ved 
forhandlingsbordet. Forhandlingslederne i LO 
Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne har samme 
begrunnelse: Manglende forhandlingsvilje. 

KOMMAPOLITI: Randi Stensaker kan Hoved-
tariffavtalen på rams. Her forklarer hun end-
ringer i teksten i tariffavtalen i staten, og hvor-
for kravene er formulert som de er. 

ALT KLART: Diskusjonen er over. Krav på øko-
nomi og tekst er spikret. Forbundsleder i Norsk 
Tjenestemannslag, John Leirvaag, viser hva han 
mener om kravene.

REGNEMESTER: Odd Jørgen Sørengen. Spesial-
rådgiver i LO Stat og regnemester i lønnsopp-
gjøret. Her går han gjennom de økonomiske 
kravene. Sørengen forklarer hvordan kravene 
vil virke for medlemmene. Blant annet kravet 
om likelønn.

DETALJER: Tor Jørgen Lindahl går gjennom 
virkningen av kravet om ekstra permisjonsda-
ger for å pleie folk i nære relasjoner. 

LO Stat, Unio og  
YS Stat har alle gitt opp 
håpet om å komme i 
dialog med staten. De 
bryter. Akademikerne 
følger på. 

PROTOKOLL: I denne boka er alle meklinger i 
LO Stat registrert. Når forhandlinger bryter 
sammen, går turen til Riksmekleren og LO Stat 
får kvittering og stempel på at mekling er begjært.

Frontfagsmodellen
 ~ Frontfaget er den eller de tariffavtalene 

som forhandler først i et tariffoppgjør. 
 ~ Omtales også som Aukrustmodellen 

etter Statistisk sentralbyrås tidligere 
direktør, Odd Aukrust. Det var som 
leder for et utvalg som forberedte 
lønnsoppgjøret i 1966, at Aukrust for-
mulerte doktrinen om at norsk økono-
mi på lang sikt er avhengig av at lønns-
veksten holdes innenfor de rammene 
konkurranseutsatt industri kan tåle. 

 ~ Tradisjonelt har modellen vært prakti-
sert ved at Fellesforbundets verksted-
overenskomst har vært forhandlet 
først og lagt rammene for resten av 
lønnsoppgjørene.
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Tone Rønoldtangen går veien til Riksmekleren. 
Der får hun stempel i den ærverdige protokollen. 
Boka har fulgt LO Stat i alle oppgjør. Når et tariff-
oppgjør går til mekling, må det meldes hos Riks-
mekleren. Rønoldtangen velger å møte opp 
personlig, med protokollen under armen. Hun 
får sitt stempel og underskrift på forværelset. 
Riksmekler Kari Gjesteby overvåker det hele. 
Meklingen er et faktum.

Når et oppgjør går til mekling, skal all infor-
masjon styres av Riksmekleren. Partene skal 
ikke uttale seg om oppgjørets gang, ei heller om 
krav og tilbud som ligger på bordet. Problemet 
er et oppslag i VG. En artikkel som fremstiller 
LO Stats krav som ublu. Tillitsvalgte i LO Stat er 
opprørte. Liker svært dårlig at offentligheten får 
tilgang til kravene. At kravene er hentet ut fra 
postlista i administrasjonsminister Rigmor 
Aasruds eget departement, gjør ikke saken bedre. 
Tillitsvalgte mener Aasruds departement bryter 
en årelang tradisjon om å holde all informasjon 
om forhandlinger internt.

Aasrud mener offentliggjøring av kravene 

er uproblematisk. Hun framhever at Offentlig-
hetsloven må stå over LO Stats ønske om at 
kravene ikke offentliggjøres.

Stor avstand. Meklingsfristen nærmer seg med 
stormskritt. 24. mai er det magiske tidspunktet. 
Forhandlerne går inn i de siste tre døgnene av 
uten å ha løst viktige krav i hovedtariffavtalen. 
Garvede forhandlere er bekymret. Føler de må 
kjempe for å forsvare det de har oppnådd i tidli-
gere forhandlinger, fremfor å komme videre. 
Meklingen går tregt. De fleste problemene hen-
ger. Forhandlerne er i villrede. Mekleren leter 
intenst for å finne likhetspunkter. Finne løsnin-
ger. Avstanden er stor. LO Stat står på kravene. 
Temperaturen er høy i diskusjonene. Anklagene 

mange og alvorlige. Det stilles 
spørsmål om statens forstår 
alvoret. Om staten klar over at 
LO Stat og forbundene i staten 
er frustrerte, oppgitte og for-
bannet. 

Forhandlingsutvalget stil-
ler spørsmål om frontfagsmo-
dellen er i ferd med å ryke. For 
statsansatte betyr frontfagsmodellen kort og 
godt at de skal sikres samme lønnsutvikling som 
industrien. Uten frontfagsmodellen vil plutselig 
forhandlingsregimet i staten endres. Da vil i 
praksis politikerne på Stortinget vedta lønnsut-
viklingen i statsbudsjettet. Tariffoppgjøret i 
staten kan da bli gjenstand for et politisk spill. 

STREIKEMØTE: Tone Rønoldtan-
gen sammen med streikende på 
Youngstorget 30. mai.

PIZZA: 23. mai om kvelden. Pizza 
står på menyen for LO Stats forhand-
lingsutvalg.

Resultatet
 ~ Totalramme er beregnet til 4,1 prosent.
 ~ Det gis et generelt tillegg som starter 

på 12 000 kroner opp til lønnstrinn 55, 
og deretter 2,7 prosent fra lønnstrinn 
56 til lønnstrinn 101. 

 ~ En tydelig likelønnsprofil.
 ~ 1 prosent til lokale forhandlinger.
 ~ En reguleringsklausul for 2013 sikrer 

at statstilsatte ikke blir hengende etter 
industrien. 

 ~ Rettigheter for innleide vikarer som i 
hovedsak er identisk med det som ble 
avtalt i industrien.

 ~ Oppgjøret er nå til uravstemning.

Statsoppgjøret
 ~ LO Stat er en hovedsammenslutning 

av LO-forbund som organiserer 
arbeidstakere i staten og virksomheter 
tilknyttet Spekter. De 19 forbundene i 
LO Stat har 43 000 medlemmer i 
 staten. Leder i LO Stat er Tone Rønold-
tangen. Nestleder er Eivind Gran.

 ~ I lønnsoppgjøret i staten samarbeider 
LO Stat med Unio og YS Stat. Akademi-
kerne forhandler for seg selv.

 ~ Forhandlingsmotpart er Fornyings- og 
administrasjonsdepartementet (FAD), 
ledet av statsråd Rigmor Aasrud. For-
handlingene føres av personaldirektør 
i staten, Merethe Foss Liverud. 

Døgnet bikker over i 24. mai. Den første 
storstreiken i staten på 28 år et faktum.  
På nøyaktig samme dato som sist.

Forhandlingsrommet til LO Stat vil forsvinne. 
Statsansatte kan oppleve å sakke etter indus-
trien. Tone Rønoldtangen er krystallklar på at 
frontfagsmodellen skal bestå. Forhandlingsut-
valget i LO Stat er samstemt med Rønoldtangen. 
LO Stat og forbundene vil ikke gå tilbake til med-
lemmene med et resultat langt under frontfaget. 
Tillitsvalgte vet at medlemmene da vil si nei i 
uravstemningen. LO Stat står hardt på at stats-
ansatte ikke skal «betale regningen» for gode 
oppgjør i privat sektor.

Aasrud avviser bastant at regjeringen ikke 
støtter opp om frontfagsmodellen. Hun er klar 
på at konkurranseutsatt industri skal danne 
rammen for lønnsoppgjøret. Men poengterer 
samtidig at lønnsøkningen i industrien ikke skal 
være gulvet i offentlig sektor.

det mekles. Forhandlingsutvalget i LO Stat 
forstår det siste døgnet at de kan bli historiske. 
At det er alvor. At de kan bli nødt til å lade strei-
kevåpenet.  Riksmekler Kari Gjesteby fyker på 
lave hæler i Grensen 3 i Oslo. Den lange,  stripete, 

beige kappen blafrer. I armene holder hun 
hovedtariffavtalen i staten. Full av merkelapper. 
Ennå er det tid. Ennå kan streik avverges. Det 
er tre timer til midnatt. Partene mekler fortsatt, 
kan hun fortelle pressen. Og journalistene kring-
kaster budskapet fra 5. etasje. To timer senere 
er budskapet det samme, selv om riksmekleren 
ser litt mer dratt ut i ansiktet. Kanskje har hun 
skjønt at løpet er kjørt. Døgnet bikker over i 24. 
mai. Den første storstreiken i staten på 28 år 
et faktum. På nøyaktig samme dato som sist.

Bare begynnelsen. Streikevåpenet er mektig 
og kraftig. De første uttakene er bare begyn-
nelsen. Onsdag 30. mai trappes streiken opp. 
Fra andre etasje i buegangen over Youngstorget 
skuer lederen i LO Stat utover ansamlingen av 
streikende statsansatte. Tone Rønoldtangen 
synes det er sterkt. At sindige byråkrater reiser 
seg opp. At de sier «dette finner vi oss ikke i». En 
solid brande av en LO-leder lusker i bakgrunnen. 
Trekker pusten. Brystkassa sprenger mot den 
hvite skjorta. Roar Flåthen taler til de  streikende. 

Forteller at det er en alvorlig, men rettferdig 
konflikt. At statsansatte skal ha samme lønns-
utvikling som alle andre. De streikende klapper, 
roper og strekker streikeplakatene høyt til værs. 

I stedet for at alt gikk sin vante gang. At alle 
fikk noen tusen ekstra og noen flere goder, mar-
sjerer LO-medlemmer i takt til Youngstorget. 
Arbeiderpartiets partisekretær Raymond 
Johansen kan beskue at de streikende fargeleg-
ger arbeiderbevegelsens ærverdige møteplass. 
Ikke rødgrønt. Men med røde t-skjorter, stolte 
faner og gule streikevester. 

Dagen etter starter LO Stat frivillig mekling 
med staten. Det skal gå to døgn. Lørdag 1. juni, 
når morgensolen vekker liv i folk flest, er strei-
ken er over. Tone Rønoldtangen og forhandlerne 
i LO Stat drar hjem for å sove. 

Statsminister Jens Stoltenberg kaller nå inn 
partene i lønnsoppgjøret til samtaler, for å finne 
ut hva som egentlig gikk galt. Aasrud mener det 
er lurt. Statsråden sier det er vanskelig for henne 
å se hvorfor det ble streik.

Statsråd 
 Rigmor Aasrud.
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BRuDDET
STREIK: – Vi var ikke i nærheten av å nærme 
oss hverandre, og vi finner oss ikke i å bli behand-
let på denne måten, sa LO Stat-leder Tone Rønold-
tangen etter at meklingen brøt sammen tidlig 
om morgenen 24. mai. FOTO: KRISTIAN BRUSTAD

VARSEL: For 28 år siden, da det sist var streik 
i staten, så informasjonsmateriellet slik ut.
FOTO: TERJE PEDERSEN/ARBARK

INFORMERER: Bare noen timer etter bruddet, 
samles tillitsvalgte i Statstilsattes Hus, for å 
informere om bruddet og planlegge streiken. FOTO: 

OLE PALMSTRØM

– GODT TILBuD: – Det er aldri ønskelig med 
streik. Men det er et legitimt virkemiddel, som 
organisasjonene har valgt å bruke på et tilbud 
som er godt. Jeg tar det til etterretning, sa stats-
råd Rigmor Aasrud rett etter at streiken var et 
faktum. FOTO: KRISTIAN BRUSTAD 

BRuDD: Riksmekler Kari Gjesteby insisterte 
gjennom hele kvelden og natten på at hun var 
optimist. Hun understreket hele veien at det var 
viktige spørsmål som var uavklart, og fikk helt 
rett. FOTO: KRISTIAN BRUSTAD

Tone Rønoldtangen har gitt opp. Seks timer 
over fristen er meklingen brutt sammen, og 
det er streik i staten. Slik så det ut.

Streiken i 1984
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STREIKEN

Må OPP: Ikke akkurat dårlig stemning blant de 
streikende verksbetjentene Fatma Holm, Jan Jansen 
og Thomas Ludvigsen ved Oslo fengsel avdeling B.  
– Grunnlønnen må opp, krevde de.. FOTO: OLE PALMSTRØM

STREIKET: Streikevaktene utenfor Finansde-
partementet hadde ikke egne vester, og da måtte 
man ordne materiellet selv. FOTO: FAGBLADET/ANB/ARBARK

I NORD: De streikende i Tromsø hadde flere 
samlinger rundt om i byen, og markerte seg i 
bybildet. FOTO: NTL TROMSØ

INGEN TOKT: Havforskningsinstituttet i Bergen 
ble også tatt ut i streik. – Om streiken blir lang-
varig, blir det ingen tokt, fastslo NTLer Harald 
Næss (t.h.). FOTO: TOR ERIK H. MATHIESEN

I REGNET: Ved NTNU i Trondheim streiket 
NTLerne også. – Samarbeidet med arbeidslivet, 
organisasjonene og arbeidstakerne er svekket, 
uttalte Geir Ekle. FOTO: LENA KNUTLI

OVER FIRE: – Vi håper jo på en løsning snart, 
men vi gir oss selvsagt ikke. Vi må over 4-tallet, 
fastslo Skatt Vest-ansatte Siv Riska (t.v.) og Kari 
Racine i Stavanger. FOTO: ANDERS HAUGE-ELTVIK

Medlemmene var i streik fra torsdag morgen, 
og gjorde seg gjeldende på en rekke arbeids-
plasser rundt om i landet.

Streiken i 1984
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RØSTEN
STØTTE: LO-leder Roar Flåthen ga sin fulle støtte til de 
streikende på Youngstorget: – Dette er en alvorlig kon-
flikt. Men også en rettferdig konflikt. Det er en konflikt 
som har utgangspunkt i at dere skal ha samme lønnsut-
vikling som andre grupper, sa Flåthen. FOTO: KRISTIAN BRUSTAD

Etter seks dager samlet de streikende seg på 
Youngstorget i Oslo. Det ble avholdt streike-
markeringer også andre steder i landet.

HuMØR: Streikevaktene i 1984 beholdt også 
det gode humøret gjennom de seks dagene denne 
streiken varte. FOTO: TERJE PEDERSEN/ANB/ARBARK

BESKYTTELSE: Sola var sterk på Youngstorget, 
men de streikende var forberedt også på det. 
FOTO: ANDERS HAUGE-ELTVIK

BERGEN: På Torgalmenningen i Bergen samlet 
en rekke streikende seg til markering. Jan David-
sen var en av mange appellanter tirsdag 29. mai. 
FOTO: TOR ERIK H. MATHIESEN

HENGER ETTER: De offentlig ansatte i oljebyen 
Stavanger samlet seg til markering 31. mai. De 
sa ifra om økende forskjeller mellom privat og 
offentlig sektor. FOTO: ANDERS HAUGE-ELTVIK

KRAV: Det var  mobilisert bredt før markeringen 
på Youngstorget. FOTO: ANDERS HAUGE-ELTVIK 

Streiken i 1984
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SA JA: Leder Tone Rønoldtangen i LO Stat tar statsråd Rigmor Aas-
rud i handa, etter at streiken er over. Til venstre riksmekler Kari 
Gjesteby og til høyre YS Stat-leder Pål Arnesen. – Vi er glade for å 
være i havn med et godt resultat et enstemmig forhandlingutvalg 
anbefaler for medlemmene. Ingen får mindre enn 12 000 kroner i 
året, og mange får mer, sa Rønoldtangen. FOTO: KRISTIAN BRUSTAD

LØSNINGEN

INFORMERTE: Streikevakta utenfor Justisde-
partementet levner ingen tvil om budskapet. FOTO: 

TERJE PEDERSEN/ARBARK

TØFF START: Statens ferske personaldirektør 
Merethe Foss Liverud fikk en storkonflikt i sitt 
første tariffoppgjør. Etter at enighet var oppnådd, 
henviste hun spørsmålene fra journalister 
videre til statsråden. FOTO: KRISTIAN BRUSTAD

ENIG: Rigmor Aasrud (Ap) er første statsråd siden 
1984 som får en streik i staten på sin vakt. – 
Mange er slitne, det har gått ganske lang tid. I 
avslutningen er det alltid ta og gi, men vi har sikra 
en god likelønnsprofil, sa hun etter at partene kom 
til enighet lørdag morgen. FOTO: KRISTIAN BRUSTAD

FERDIG: Riksmekler Kari Gjesteby er endelig 
ferdig med hovedtariffoppgjøret i staten. Etter 
nesten ett døgn med frivillig mekling, ble tre av 
fire organisasjoner enige med staten, og hun 
kunne dra hjem. FOTO: KRISTIAN BRUSTAD

Etter ni dager i streik, kunne LO Stat-leder Tone 
Rønoldtangen fortelle at en lang natt med mek-
ling hadde gitt resultat: Streiken er avblåst.

Streiken i 1984
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adresse: Møllergt. 10, 0179 Oslo
Sentralbord: 23 06 10 51 – faks: 22 42 00 75

internett: www.lostat.no
E-post: lostat@lostat.no

administrasjon
Leder

Tone Rønoldtangen, tlf: 23061040
tone.ronoldtangen@lostat.no

nestleder
Eivind Gran, tlf: 23061042

eivind.gran@lostat.no

Førstesekretær,
Kari Kjerkol, t lf: 23 06 10 45,

kari.kjerkol@lostat.no

Sekretærer
Øystein Gudbrands, tlf: 23 06 10 48

oystein.gudbrands@lostat.no

Randi Stensaker, tlf: 23 06 10 43
randi.stensaker@lostat.no

Lise Olsen, tlf: 23 06 10 54
lise.olsen@lostat.no

Tor Jørgen Lindahl, t lf: 23 06 10 37
tor.jorgen.lindahl@lostat.no

Kontorleder
Bente Dragseth, tlf: 23 06 15 26

bente.dragseth@lostat.no

regnskap
Anette Fernando, tlf: 23 06 10 39,

anette.fernando@lostat.no

Forværelse
Evelyn Schei Tautra, tlf: 23 06 10 53

evelyn.schei@lostat.no

Anette Versto (vikar), t lf: 23 06 10 58
anetteversto@lostat.no

informasjon
Stein Erik Syrstad, tlf: 23 06 10 36
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kommentar

De fleste streiket ikke
Statstilsatte var ni dager i streik i måneds-
skiftet mai-juni. En streik LO-leder Roar 
Flåthen beskrev som en «rettferdig kon-
flikt». Det er det flere som er uenig med ham 
i. I LO Stat noterer vi oss at flere kommen-
tatorer og politikere kaller streiken «unød-
vendig» og «uforståelig». Og at den handlet 
om småpenger og behov for å markere seg. 
Enkelte har sågar tatt til orde for å frata 
offentlig ansatte retten til å streike.

 
Da mener vi det er på tide å puste litt rolig 
og tenke litt til før bastante konklusjoner 
trekkes. Da meklingen ble avsluttet uten 
resultat natten til 24. mai, var det på dagen 
28 år siden forrige streik i staten brøt ut. 
Ingen er mer bevisste enn oss på hvordan 
streikevåpenet brukt i offentlig sektor påvir-
ker hverdagen til folk flest. Derfor sitter det 
langt, langt inne å ta det i bruk.
Denne gangen var det umulig å komme 
utenom.
 
Streiken i staten i 2012 handlet naturligvis 
ikke om «prisen på sukkerbiten til en kaf-
fekopp om dagen», som NRKs kommentator 
Steinar Mediaas beskrev det. Den dreide 
seg om noe mye mer enn det. Konflikten 
hadde flere årsaker, men hovedsakelig dette: 
Da vi innså at staten med sitt økonomiske 
tilbud nektet å forholde seg til den rammen 
på frontfaget som alle, inkludert arbeidsgi-
vere, ledende økonomer, forskere og til og 
med Riksmeklerens folk hadde anslått, 
oppfattet vi det som om vår motpart ønsket 
å forlate selve frontfagsmodellen slik den 

er blitt forstått og tolket gjennom flere tiår. 
LO Stat er en varm forsvarer av modellen. 
Vi har slåss for den i flere sammenhenger 
og vi vil fortsette med det. Ja, vi kan nå si at 
vi også har streiket for den.
 
Så kan vi også være enige med dem som 
kritiserer prosessen fram til streiken brøt 
ut. Vi kunne sagt mye om manglende fram-
drift, dårlig dialog og rot under forhandling 
og mekling. Det gjør vi ikke. Men det er helt 
klart at årets tariffoppgjør i staten trenger 
en grundig evaluering. Sammen med mot-
parten. Vi skal bidra til det.
 
Så til tittelen på denne lederartikkelen: «De 
fleste streiker ikke». Når ca. 5000 av med-
lemmene er i streik, merkes det naturligvis. 
Men fortsatt var de fleste på jobb. Dette var 
ingen storstreik fra vår side. Streikeuttaket 
var ansvarlig, og det var i stor grad arbeids-
giver som ble rammet. I Spekter, som er vårt 
største tariffområde, ser det nå ut til at alle 
virksomhetene ender med at partene blir 
enige. De fleste av dem uten å måtte ha hjelp 
hos Riksmekleren.
 
Derfor: De fleste av de nesten 100.000 med-
lemmene i LO Stats forbund streiket ikke.
 
95 prosent av dem gikk på jobb som vanlig.
 
Og tok seg sikkert en kopp kaffe og en suk-
kerbit i pausen.

tone rønoldtangen
Leder i LO Stat
tone.ronoldtangen@lostat.no
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