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Statsoppgjøret 2018 
 

Etter mekling seksten timer på overtid ble resultatet i hovedoppgjøret i 
staten klart torsdag ettermiddag.  

 

Dette ble resultatet: 

 

Minimum 5.100 kr i generelt tillegg til alle 

Det generelle tillegget er innrettet slik at det gis 5.100 kroner som tillegg på 
hvert lønnstrinn opp til og med lønnstrinn 47. Fra og med lønnstrinn 48 gis 
det gitt et prosenttillegg på 1,25 %. Det generelle tillegget gis med virkning 1. 
mai 2018.  
 

1,90 % i lokal pott 

Det er satt av en pott på 1,90 % til lokale forhandlinger etter HTA 2.5.1 med 
virkning 1. juli 2018.  

 

Ekstra lønnstrinn til ansatte i de laveste alternativene i alle lønnsrammer og 
utvidelse av lønnsrammene 

I tillegg strykes de to nederste innplasseringsalternativene i alle 
lønnsrammene. Stillingsinnehavere i innplasseringsalternativene 1 og 2 løftes 
til innplasseringsalternativ 3, og vil som følge av dette få 1 eller 2 lønnstrinn. 
Lønnsrammene utvides med to innplasseringsalternativer på topp, for å gi 
større muligheter for lønnstillegg innenfor lønnsrammene, noe som vil gi våre 

tillitsvalgte et større mulighetsrom i lokale lønnsforhandlinger. 

 

Heving av ulempetilleggene 

Ulempetilleggene i Kap 3 Fellesbestemmelsene § 15 er hevet slik: 
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 Skumringstillegget (HTA, kap 3 § 15.3) økes til kr. 15,- pr time. 

 Helgetillegget  (HTA, kap 3 § 15.4) økes til kr. 55,- pr time. 

 Hvilende vakt (HTA kap 3 § 15.5) Økes til kr 10 pr time fra 06.00-20.00, 
og kr 20 pr time fra kl. 20.00-06.00 

 Tillegg for delt dagsverk (HTA kap 3 § 15.6) Arbeidstakere utbetales kr. 
200 av den timelønn (en times lønn) man har pr. arbeidsdag med delt 
dagsverk. 
 

Heving av taket på de variable pensjonsgivende tillegg 

Taket for pensjonsgrunnlaget på de variable tilleggene jf HTA vedlegg 4 pkt III 
nr 2, er økt med 10.000 til 66.000. 

 

Heving av boliglånsgrensen 

HTA 5.1 Boliglån fra Statens pensjonskasse. Grensen økes til inntil 2 mill.  

 

Oppgjøret har en økonomisk ramme på 2,8 %.  

 

Det avtalt følgende arbeid mellom partene i perioden:   

 Med forbehold om at avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig 

sektor blir innført, er partene enige om å sette ned en partssammensatt 

arbeidsgruppe for å vurdere hvilken lønn, herunder faste og variable tillegg 

som skal inngå i pensjonsopptjening/pensjonsgrunnlaget for ansatte i 

staten.  

Arbeidsgruppen skal levere sin rapport senest 1. mars 2019 

 

 Partene er også enige om å kunne forhandle om nødvendige tilpasninger i 

HTA i mellomoppgjøret 2019 knyttet til en evt ny tjenestepensjonsordning i 

offentlig sektor.   

 

 Partene er i tillegg enige om en fortsatt forenkling og modernisering av 

lønnssystemet i staten, og at det i perioden skal jobbes videre med særlig 

fokus på lønnsrammer og stillingskoder. 

 

Oppgjøret i staten går nå ut på uravstemning til medlemmene. 
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