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Enighet i A-delsforhandlingene 

Tirsdag 4. april kom YS Spekter og Arbeidsgiverforeningen Spekter til 
enighet i de innledende A-delsforhandlingene. Det ble avtalt et generelt 
kronetillegg til alle, samt et eget lavlønnstillegg til arbeidstakere med en 
årslønn på 407 265 kroner eller lavere.  

Det ble videre avtalt frister for de lokale B-delsforhandlingene.  

Det ble avtalt at lønnstillegg for overenskomstområde 4 (Lovisenberg) og 10 (Helseforetak) 
fastsettes i de senere forhandlinger om overenskomstens del A2. 

Før forhandlingene i Spekter ble det enighet i frontfagsforhandlingene i NHO om et 
lønnsoppgjør med en økonomisk ramme på 2,4% i 2017. Denne rammen er retningsgivende 
for de etterfølgende tariffoppgjørene. Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene har 
lagt til grunn at prisstigningen i 2017 blir på 2,0%, noe som gir rom for reallønnsvekst for de 
fleste i 2017.  

Økonomi 
Det gis et generelt tillegg på 975 kroner til alle. Det gis ytterligere et tillegg på 2 925 kroner per 
år til arbeidstakere (unntatt lærlinger og unge arbeidstakere) med årslønn på 407 265 kroner 
eller lavere. Tilleggene gis med virkning fra 1. april 2017. 

Lokale forhandlinger  
I overenskomstens A-del står følgende: 

Lokale forhandlinger skal føres på grunnlag av det inntektspolitiske grunnlag for 
forhandlingene.  Dessuten skal følgende kriterier legges til grunn: 

 Virksomhetens økonomi. 
 Produktivitet.  
 Framtidsutsikter 
 Konkurranseevne, herunder lønnsmessig markedstilpassing 

Partene forutsetter at den samlede lønnsveksten som avtales sentralt og lokalt skal være 
normgivende både for ledere og andre grupper i virksomhetene. 

Det er ikke avtalt noen ramme for forhandlingene. Normen fra frontfaget skal være veiledende 
for den samlede lønnsvekst i Spekterområdet. Det betyr nødvendigvis ikke at rammen skal 
være 2,4 % i den enkelte virksomhet. Lokale lønnsforhandlinger skal føres med utgangpunkt i 
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de lokale forhold (jf. kriteriene over), og forhandlingene skal være reelle både med hensyn til 
størrelsen og innhold.  

Delta har et mål og en forventing om at medlemmene øker kjøpekraften etter dette oppgjøret. 
Prisstigningen forventes å bli på 2,0%, og det betyr at tilleggene lokalt bør ligge over dette 
nivået.  

Lønnsdata i forbindelse med B-delsforhandlingene 
I overenskomstens A-del står følgende: 

«Partene skal ha tilgang til relevant informasjon/lønnsdata som 
understøtter forhandlinger basert på de avtalte kriteriene, herunder 
lønnsdata fordelt på kjønn. Det skal gis oversikt over lønn for de ulike 
grupper, fordelt på kvinner og menn. For de virksomheter i Spekter 
området som er omfattet av offentleglova, vises dessuten til denne.» 

Fristene for de lokale forhandlingene 
Område 2 Norges Bank 
Område 3 Avinor og Avinor Flysikring  
Område 7 NSB 
Område 8 
Frist for å be om bistand: 25. april, klokken 15.00 
Frist for avslutning: 28. april, klokken 15.00 

Område 6 NRK 
Frist for å be om bistand: 2. mai, klokken 15.00 
Frist for avslutning: 3. mai, klokken 15.00 

Område 1 Orkestre og teatre 
Område 9 Øvrige virksomheter 
Ikke områdeplasserte virksomheter, inkludert Martina Hansens Hospital 
Frist for å be om bistand: 2. mai, klokken 15.00 
Frist for avslutning: 5. mai, klokken 15.00 

Område 4 Lovisenberg 
Område 10 Helseforetak 
Forhandlingsstart A2-forhandligene om overenskomst for område 4 og 10: 2. mai 2017 
Frist for de videre forhandlingene i område 4 Lovisenberg og 10 Helseforetak avtales senere. 
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