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Lønnsforhandlingene i Staten

1. Et sentralt tillegg på minimum 7300,- kr for den enkelte. 

(Lønnstrinn 50 økte med 9600,- kr og lønnstrinn 60 med 8300,-

kr)

2. Lokale lønnsforhandlinger (HTA 2.5.1) i den enkelte virksomhet. 

med ramme på 1,8% (virkning fra 1.juli 2021)

NB: Alle medlemmer som var ansatt i forsvarssektoren før 1.mai 

2021 er omfattet av de lokale forhandlingene.



Lønnsforhandlinger i Forsvarssektoren

Forsvarssektoren består av 4 ulike virksomheter.

- Forsvarsmateriell

- Forsvarsbygg

- Forsvarets Forskningsinstitutt

- Forsvaret

De sentrale parter i lønnsoppgjøret har avtalt i Hovedtariffavtalen at 

lokale forhandlinger skal gjennomføres i disse virksomhetene.

Virksomhetene kan delegere forhandlingene et nivå nedover i 

organisasjonen dersom alle parter er enige om det.



Ansvarlige i virksomhetene

✓ Forsvarsmateriell

HTV Geir Tore Land

✓ Forsvarsbygg

HTV Daniel Sjåfjell

✓ Forsvarets Forskningsinstitutt

HTV Marit Myrstad

✓ Forsvaret

Nivå 1: Rune Bjørseth, Stina Hassel og Eli Sandslett

Nivå 2: HTV i driftsenhetene eller nivå 1.



Forsvaret: Resultat nivå 1 

• Hoveddelen av lokal lønn vil nå bli delegert til DIF. Dette utgjør 

ca. 160 millioner, fordelt til DIF ut fra antall årsverk

• Kronetillegget fra lokale lønnsforhandlinger 2019 (lønnsart: 1175) 

er konvertert til lønnstrinn. Kostnad 15 millioner

• Særavtalen for frikjøpte tillitsvalgte er gitt ett tillegg på kr 2000,- per år. 

(Kostnad 68.000,-kr

• Sikringsbestemmelse for personell på beordringssystemet

• Personell i internasjonale operasjoner og frikjøpte tillitsvalgte skal ivaretas 

i driftsenhetene



Videre prosess i DIF ?

• HTV/lønnsutvalget informerer medlemmene sine (utført)

• Medlemmene utformer krav og sender dette inn til HTV

• HTV/lønnsutvalget vurderer kravene og gjør prioriteringer

• HTV/lønnsutvalget forhandler med arbeidsgiver innen fristen 24. 

Oktober.

• Enighet i DIF er endelig etter at protokoll er undertegnet

• Uenighet fremmes for de sentrale parter i Forsvaret for 

avgjørelse, eller oversendes Statens lønnsutvalg

• Arbeidsgiver har ansvar for å informere om resultatet 

(protokollen er offentlig)

• Lønnstillegget utbetales (etterbetaling fra 1.juli 2021)



Hvordan utforme et godt krav?

1. Benytt kravskjemaet som er utsendt fra din HTV

2. Krev høyere lønn (for deg eller din gruppe)

3. Knytt argumentasjonen opp mot et eller flere kriterier i lokal lønnspolitikk

4. Argumenter for skjevheter i forhold til andre sammenlignbare stillinger i 

Forsvaret, Staten eller andre virksomheter (HTV kan hjelpe deg med å 

sjekke lønn til andre i Forsvaret)

5. Skriv kort, presist, fremoverrettet og objektivt (skryt av deg selv, din lojalitet, 

kompetanse og hvorfor Forsvaret er så heldig å ha deg som ansatt)

6. Krev lønnstrinn, endret stillingskode eller kronetillegg

7. Vær moderat (2-3 lønnstrinn)

8. Få noen til å lese igjennom kravet før du leverer (Be om hjelp fra 

tillitsvalgte)

NB: Dette er en HTA 2.5.1 forhandling hvor midlene tilføres virksomheten 

fra det sentrale lønnsoppgjøret. Men det er ikke til hinder for å levere et 

HTA 2.5.3 krav. Argumenter for begge deler.



Besittet du kronetillegg som er konvertert?

• Medlemmer som er ansatt etter 1.juli 2019 har ikke dette tillegget

• Medlemmer som har fått ny stilling siden 1.juli 2019 har ikke dette 

tillegget.

• Om man er usikker kan dette leses av lønnsslippen på lønnsart 1175

• Arbeidsgiver og organisasjonene har et støtteskjema som viser om 

medlemmet har tillegget og allerede har fått justert lønnstrinnet.

• Skriv inn lønnstrinnet du besitter og kronetillegget du innehar på 

kravskjemaet

(dette utgjør 2 eller 1 lønnstrinn)

• Skriv inn det nye lønnstrinnet du krever i kravskjemaet

• NB: Personell som fungerer i stilling er også omfattet.



Ytterligere informasjon

• NTL Forsvar har lagt ut kravskjema på 

hjemmesiden www.ntlforsvar.no

• HTV i virksomhetene og driftsenhetene har sendt ut mail til sine 

medlemmer med kravskjema, lokal lønnspolitikk og annen 

relevant informasjon.

• Informasjon kan rettes til HTV, lønnsutvalget eller på mail til 

post@ntlforsvar.no

http://www.ntlforsvar.no/

