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- Akseptabel ramme og penger til likelønn
- Vi fikk en akseptabel totalramme og føringer som gir muligheter for likelønnssatsing. Dermed kan vi ta et steg for å utjevne lønnsforskjellene mellom kvinner
og menn i staten, sier forhandlingsleder i Unio på det statlige tariffområdet,
Arne Johannessen.
Partene i det statlige tariffoppgjøret er kommet til

kvinnedominerte grupper, der halvparten av de ansatte

enighet. Alle i staten får et generelt tillegg som for

har 3-årig eller høyere utdanning, prioritet. Da har vi tatt

de fleste vil ligge på mellom 7100 og 9700 kroner.

et steg for å tette lønnsgapet mellom kvinner og menn i

Totalrammen i oppgjøret er på cirka 3,3 prosent. 0,3

staten, sier forhandlingsleder Arne Johannessen.

prosent av dette, cirka 300 millioner, er satt av til
likelønnstiltak. Likelønnsprofilen i oppgjøret gir kvinner

Han understreker at det fortsatt er store utfordringer

cirka 200 millioner mer enn menn.

i staten og at ikke alle forventningene ble innfridd. Økonomien var krevende. Men totalt fikk vi såpass
uttelling at Unio, valgte å akseptere framfor å ta ut
viktige grupper for velferdsstaten i storstreik, sier han.
Det generelle tillegget på hovedlønnstabellen
fordeles slik (med virkning fra 1. mai):
• Lønnstrinn 1-29: fra 7100 - 9700 kroner
• Lønnstrinn 31-59: 9700 kroner
• Fra lønnstrinn 60: 2,1 prosent
Det ble gjort en del endringer i fellesbestemmelsene:
• Maksimalgrensen for boliglån i Statens

Utover det generelle tillegget, ble partene enige om å
sette av 1 prosent (588 millioner kroner) til et sentralt
justeringsoppgjør per 1. juli 2010 og 0,8 prosent +
resirkulerte midler på 0,1 prosent (529 millioner kroner)
til lokale forhandlinger per 1. september 2010.

Pensjonskasse ble hevet til 1, 7 millioner.
• Lørdags- og søndagstillegget ble økt fra kr 35 til kr
36 pr time.
• Utvidet rett for hjemmeværende far/mor til å være
hjemme med sykt barn dersom den andre av
foreldrene er borte over lengre tid i internasjonal

- Alle tre elementene - det sentrale tillegget, det
sentrale justeringsoppgjøret og den lokale potten - skal
ha en likelønnsprofil. Føringene for likelønnssatsingen

tjeneste.
• I godskrivningsreglene er akademikertillegget økt fra
minimum ltr 42 til minimum ltr 45.

og en såpass stor justeringspott, gir mulighet til å gi
I det statlige tariffområdet har Unio medlemmer fra Utdanningsforbundet, Sykepleierforbundet, Forskerforbundet, Politiets Fellesforbund,
Fysioterapiforbundet, Ergoterapeutforbundet, Akademikerforbundet, Presteforeningen, Skatterevisorforeningen, og Diakonforbundet.

