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1. Sentrale bestemmelser
Pkt. 1.5. Reguleringsbestemmelse for 2. avtaleår. Vi kommer tilbake til krav under
forhandlingene.

2. Lokale bestemmelser
Som vedlegg følger LO Stats krav på endringer i lokale bestemmelser.

5. Diverse
5. 1

Boliglån
Boliglån i SPK økes til 2,5 millioner kroner

Protokolltilførsel 1:
Partene viser til viktigheten av et likestilt arbeidsliv, med like muligheter for alle. I den
sammenheng er partene enige om følgende:
Partene vil understreke viktigheten av at de lokale parter gjennom aktivt partssamarbeid tar i
bruk bestemmelsene i likestillings- og diskrimineringslovens § 26. Det skal innenfor alle
virksomheter, arbeides aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre
diskriminering.
De lokale parter skal identifisere eventuell risiko for diskriminering og barrierer mot
likestilling i virksomheten. Dette gjelder i forbindelse med bl.a. rekruttering, lønns- og
arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere
arbeid og familieliv. Det skal planlegges og iverksettes tiltak for å fremme likestilling i
virksomheten. Partene viser også i denne sammenhengen til Hovedavtalens § 31.
Partene er enige om å nedsette en partssammensatt arbeidsgruppe på sentralt nivå som skal
sette søkelys på hvordan statlig sektor skal bidra til å sikre at påleggene i likestillings- og
diskrimineringsloven § 26 etterleves.
Protokolltilførsel 2:
Partene i staten er enige om at dersom Norge skal nå FNs bærekraftsmål må staten gå foran og
alle statlige virksomheter må bidra til utslippskutt på sine områder. Partene må spille en aktiv
rolle for å finne gode klima- og miljøløsninger og tiltak i staten både på lokalt og sentralt
nivå. Partene i staten ønsker å bidra til regjeringens handlingsplan for bærekraftsmålene.
Partene er enige om å nedsette et partssammensatt utvalg for å jobbe videre med utgangspunkt
i FNs bærekraftsmål med særlig vekt på nummer 13 og delmål 13.3.
Mål 13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.
Delmål 13.3 Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere
konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og
bevisstgjøringen om dette.

Det partssammensatte utvalget skal jobbe fram konkrete tiltak som kan iverksettes på sentralt
nivå i staten, foreslå nødvendige endringer i sentrale avtaler og tiltak som kan legge til rette
for at partene lokalt i virksomhetene kan bidra til utslippskutt i sin virksomhet (jf også
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Hovedavtalen i staten § 1 nr. 11. Miljø og klima Hensynet til miljø og klima skal være en del
av partssamarbeid og medbestemmelse og skal bidra til en bærekraftig utvikling.) Det skal
også utarbeides en veileder til hvordan partene i den enkelte virksomhet kan samarbeide om
fortsatt å bidra til bærekraftig utvikling og utslippskutt i den enkelte virksomhet. Det skal
legges til rette for kompetanseheving rundt bærekraft, klima og miljøspørsmål på tvers av
statlige virksomheter.

LO Stat tar forbehold om nye og/eller endrede krav underveis i forhandlingene.

LO Stat

Egil André Aas
leder
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