
Medlemsinformasjon Hovedtariffoppgjøret i staten 2018 
 

Etter å ha meklet 16 timer på overtid ble staten og Akademikerne enige om ny tariffavtale i staten 
24. mai. Årets oppgjør er det første hovedoppgjøret etter at det i forhandlingene i 2016 ble avtalt en 
egen hovedtariffavtale mellom Akademikerne og staten. Siden 2016 har Akademikerne og staten 
jobbet for å få til ytterligere forenklinger og forbedringer i tariffavtalen, som skal gjøre den lettere å 
forstå og bruke av både medlemmer, tillitsvalgte og medlemmer.  

 

Økonomi 
Den totale økonomiske rammen for årets oppgjør i staten er på nivå med alle andre store 
tariffområder på 2,8 %. Hele den disponible rammen er avsatt til lokale forhandlinger. Også her er 
tallet 2,8 %, og virkningsdatoen er 1. mai. Forhandlingene skal senest være avsluttet innen utgangen 
av oktober. I de lokale forhandlingene er det mulig å både gi generelle tillegg som treffer alle, avtale 
tillegg for grupper, samt individuelle tillegg.  

 

Stillingskoder og minstelønn 
Stillingskodelisten i tariffavtalen er blitt noe endret. Flere stillinger er blitt gjort gjennomgående. Det 
vil si at alle departementsområder kan benytte seg av disse stillingskodene. For Naturviternes 
medlemmer er det kanskje mest interessant at stillingskoden Spesialrådgiver, som tidligere var 
forbeholdt stillinger i departementene, nå er tilgjengelig for alle. Det minnes for øvrig om muligheten 
til å benytte stillingstitler der det oppleves mer hensiktsmessig. Topplønnen i alle stillingskoder har 
tidligere blitt fjernet. Nå er også minimumslønnen i stillingskodene fjernet. Alle stillingene i 
Akademikerens avtale er nå dermed unormerte. Den eneste minstelønnen i vår avtale nå er derfor 
minstelønnen knyttet til høyere akademisk utdannelse. Denne er hevet fra kr 420.000 til kr 449.400. 

Ny lønnsstige 
Akademikerne og staten har avviklet hele lønnsrammesystemet og erstattet dette med én lønnsstige. 
Tidligere hadde vi 39 lønnsrammer med 9 lønnsalternativ, med forskjellig stigningsgrad. 
Innplasseringen på disse lønnsrammene var knyttet til fiktiv og reell tjenesteansiennitet, og førte ofte 
til en tilfeldig innplassering med uoversiktlig lønnsmessige konsekvenser. I den nye lønnsstigen er det 
faktisk tjenesteansiennitet som er avgjørende for hvor du plasseres. Lønnsstigen har 10 års varighet 
og gir en årlig lønnsvekst på 1,1 % av den til enhver tid gjeldende lønn. For stillingskodene stipendiat 
og spesialistkandidat er det avtalt at disse skal ha en årlig utvikling på 3 % i inntil 4 år. Alle som er 
innplassert i en stillingskode som tidligere var på lønnsramme, skal overføres til den nye lønnsstigen. 
Faktisk stillingsansiennitet er avgjørende for hvor på stigen du innplasseres. Også de som var såkalt 
direkteplassert i lønnsrammenes alternativ 9, og følgelig ikke hadde automatiske lønnsopprykk skal 
overføres til den nye stigen. Her er hovedregelen at disse skal innplasseres på samme måte som de 
som er overført fra alternativ 1-8, men partene lokalt kan i forkant av de lokale lønnsforhandlingene 
bli enige om at disse fortsatt skal være såkalt direkteplassert. Stillingskoder som tidligere ikke var 
tilknyttet en lønnsramme skal ikke inn på lønnsstigen. 

 



Diverse 
Grensen for boliglån med sikkerhet fra Statens pensjonskasse er hevet fra 1,7 mill. kroner til 2 mill 
kroner.  

 
Kurs og konferanser 
Akademikerne vil også i år avholde konferanser med informasjon om den nye hovedtariffavtalen. Det 
avholdes konferanser avholdes både før og etter sommeren. Naturviterne vil i høst avholde 
forhandlingskurs for både nye og erfarne tillitsvalgte. Følg med på våre hjemmesider for informasjon 
og datoer på både kurs og konferanser. 

 

For fullstendig oversikt over alle endringer i tariffavtalen vises det til Riksmeklers møtebok 
https://www.riksmekleren.no/rikssaker/2018-016 

 

Har dere spørsmål knyttet til den nye tariffavtalen er det bare å ta kontakt med undertegnede. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Roger Matberg                        
Spesialrådgiver                       

Naturviterne            
Keysers gate 5, 0165 Oslo  
mob: 996 48 695  
www.naturviterne.no   

 


