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”Dagens lønnssystem innebærer for mye 

sentralstyring og for lite fleksibilitet. Det er 

ikke hensiktsmessig at vi sitter i Oslo og 

detaljstyrer lønnsutviklingen for ansatte i 

barnevernet i Finnmark eller professorer i 

Bergen. Vi har tillit til at lokale 

arbeidsgivere og tillitsvalgte kan finne gode 

løsninger for å fordele lønnspotten slik at de 

kan rekruttere og beholde gode 

medarbeidere. 

Lønnsrammen må fortsatt forhandles 

sentralt for å sikre en ansvarlig 

lønnsutvikling som trygger arbeidsplasser i 

offentlig og privat sektor. Streikeretten skal 

også ligge fast. Fordelingen av lønnspotten 

bør i større grad skje lokalt.”
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Hva ønsker regjeringen seg? 

«Bidra til at statens virksomheter i samarbeid med 

lokale tillitsvalgte har mest mulig handlingsrom til 

å fordele lønnsmidler i tråd med lokale behov.» 

Jeløya-plattformen



NTLs prinsipp- og handlingsprogram 

3.4 LØNNS- OG TARIFFPOLITIKK 

”Kollektive landsomfattende tariffavtaler er en viktig 

forutsetning for fagbevegelsens styrke. Hovedtariffavtalen i 

Staten, med felles lønnssystemer og felles 

arbeidstidsavtaler, er en viktig bærebjelke i statlig sektor. 

NTL vil arbeide for å bevare det kollektive lønns- og 

forhandlingssystemet. NTL vil motsette seg lønnssystemer 

som baserer seg på individuelle lønnstillegg. Alle skal 

sikres en lønn de kan leve av.” 



NTLs lønnspolitikk 

• Lønnspolitikken skal være helhetlig og solidarisk; 

lønnsdannelsen er en viktig mekanisme for fordeling

• Lønnsdannelsen skal skje gjennom sentrale 

forhandlinger (les: med konfliktrett)

• Lønnsdannelsen skal skje gjennom kollektive avtaler 

(ikke individuell fastsettelse)

• Likelønn – lik lønn for likt og likeverdig arbeid 

• Minske lønnsforskjeller (løfte lavlønte)

• Lønnsnivået skal gjenspeile arbeidsoppgaver og ansvar

• Formal- og realkompetanse skal vektlegges



Hva visste vi om situasjonen inn mot tariffoppgjøret?

• Moderate oppgjør siste år

• Arbeidstakernes andel av verdiskapninger har falt, 

reallønnsnedgang

• Fall i arbeidsledighet: men flere distanserer seg fra 

arbeidsmarkedet

• Ikke sterk nok likelønnsutvikling
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