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Presentasjonsnotater
VedtokAt kjøpekrafta skulle sikresTillegg om at pensjon skal sikres gjennom brede ordningerGikk for forbundsvist oppgjør 
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Lønnsoppgjøret 2016

Kilde: NHO 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
NHOs rep.skap. Vedtar NHOs posisjonStår samlaUtelukker tariffesting av pensjon 



Forhandlingsfullmakten for NHO-fellesskapet

• Lønnsoppgjøret i 2016 må bli ytterst moderat og bidra til at omstillingsevnen og 
konkurransekraften i norsk næringsliv bedres 

• Stramme økonomiske rammer skal også gjelde for regulering av overenskomstenes 
minstelønnssatser 

• Lønnsdifferensiering etter den enkelte bedrifts økonomiske situasjon skal ivaretas gjennom 
lokale forhandlinger 

• NHO-fellesskapet vil avvise ethvert krav om innføring av nye pensjonsrettigheter gjennom 
lovgivning eller tariffavtaler. Dette gjelder både nivå og organisering  

• Arbeidstid – årstimetallet skal beholdes på dagens nivå 
• Lønnsgarantiordninger – det skal ikke inngås nye bestemmelser om lønnsgarantinivåer mv. 
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Norsk næringslivs 
konkurransesituasjon

Lønnsoppgjøret 2016



Oljeprisen nå over 40 
USD per fat – terminpris 
på 49 USD i april neste år 
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Oljeprisen
Brent Blend, i USD/fat 
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Kilde: Macrobond

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Temperaturmåler for norsk økonomi – fra 115 USD/fat sommeren 2014 til å ha vært under 30. Oljeprisen ligger per 28. april på 47,7 USD/fat. Prisen et år frem i tid indikerer fortsatt relativt lav oljepris, "fremtidsprisen" ett år frem i tid ligger på 49 USD/fat. Årsaken til oljeprisnedgangen ligger hovedsakelig på tilbudssiden i oljemarkedet, altså at produksjonen er for høy i forhold til etterspørselen. USAs økte produksjon av skiferolje er en medvirkende årsak. 



Svak vekst i Fastlands-
Norge i 2015 og 2016 

Lønnsoppgjøret 2016

7

Vekst i BNP Fastlands-Norge 
Volumendring
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Kilde: SSB, anslag 2016

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Norsk økonomi er for tiden inne i en klar konjunkturnedgang. BNP Fastlands-Norge økte i 2015 med bare 1,0 prosent, den svakeste veksten siden finanskrisen i 2009. Det var knapt vekst gjennom andre halvår i fjor. SSB regner med at konjunkturnedgangen bringer med seg lav eller ingen reallønnsvekst og at arbeidsledigheten fortsetter å øke litt i år.Året 2016 vil preges altså av fortsatt nedbygging av petroleumsnæringen og at den sterke nedgangen gradvis sprer seg til flere næringer enn leverandørindustrien. Virkningene er særlig merkbare på Sør- og Vestlandet.  



Oljeinvesteringene –
nedgang også i 2016 
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Oljeinvesteringer 
Milliarder kroner, faste 2013-priser 
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Kilde: SSB, anslag 2016

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Oljeinvesteringene over 200 mrd. i 2013 og 2014. Det var en varslet nedgang, men fallet i oljeprisen har forsterket nedgangen. Når investeringene øker slår det ut i positive ringvirkninger (virker ekspansivt – løfter leverandørindustrien og norsk økonomi), når dette går ned gir det negative ringvirkninger (virker kontraktivt). Fra et rekordhøyt nivå, var det fra 3. kvartal 2013 til 4. kvartal 2015 en sesongjustert nedgang på 27 prosent i oljeinvesteringene. Den samlede etterspørselen fra petroleumsvirksomheten har blitt redusert tilsvarende 3 prosent av BNP Fastlands-Norge i samme periode.SSB anslår en nedgang i oljeinvesteringene på nærmere 14 % i 2016, men antar deretter at nivået flater i underkant av 150 mrd. (2013-kroner). Vedlikeholdsmarkedet kommer i tillegg, det er også redusert.



Oljenedgangen gir 
redusert verdiskaping i 
industrien 
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Verdiskapingen i industrien
Volumendring fra samme kvartal året før 
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Kilde: SSB, årlig nasjonalregnskap, bruttoprodukt, 
sesongjustert

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Her ligger kjernen i frontfaget. Samlet gir nedgangen i olja sterke negative ringvirkninger til norsk økonomi, noe som først merkes i leverandørindustrien. Verdiskapingen i industrien samlet falt som følge av dette i 2015 (sort kurve). Nedgangen var særlig stor i verfts- og transportmiddelindustrien, der verdiskapingen falt med 15 prosent det siste året (grønn linje). Det har også vært en merkbar nedgang i produksjonen av metallvarer og maskiner, bransjer som er tunge i leverandørindustrien. 



Store variasjoner 
mellom næringer
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Verdiskaping i ulike næringer 
Volumendring fra 2014 til 2015
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Fiske, fangst, akvakultur
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Trelast & trevareindustri
Fastlands-Norge

Transport uten utenriks sjøfart
Næring, drikkevareindustri
Gummivare, plast, mineral

Tekstil, bekledningsindustri
Møbelindustri mm.

Industri
Papir og papirvarer

Reparasjon og maskininstallasjon
Prod. av metallvarer prod.,…

Produksjon av metaller
Tjenester til oljeutvinning

Verftsindustri, transportmiddler…

Kilde: SSB, årlig nasjonalregnskap, verdiskaping målt ved sesongjustert 
bruttoprodukt, mange industrinæringer som også går inn under industrien  

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bruttoproduktet er et uttrykk for verdiskapingen. 



Styringsrenten ble 
redusert i mars til 0,5%
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Norges Banks styringsrente, prosent 
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Kilde: Norges Bank 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Pengepolitikken er førstelinjeforsvar – lave renter betyr at politikken er ekspansiv. Norges Bank reduserte styringsrenten 16. mars i år til 0,5 %. Rentebanen gir signaler om lave renter også frem i tid. "Ekspansiv pengepolitikk bidrar fortsatt til lavere rente og svak kronekurs som støtter opp under vekst og omstilling i næringslivet. Olje- og gassektoren vil fortsatt være en viktig sektor for Norge i forhold til ringvirkninger og inntekter til samfunnet. Med lavere aktivitet i denne sektoren er det viktig å utvikle eksisterende og etablere nye vekstmotorer i næringslivet." 



Valutakursen er svekket 
og fungerer som en 
støtpute for deler av 
næringslivet 
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Kilde: Norges Bank
TWI er handelsvektet kronekurs 

Svekkelsen av krona vs. ulike valutaer 
Endring fra foregående år 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hjemme- og eksportkonkurrerende næringer som tidligere har vært presset på grunn av sterk kronekurs, drar nå fordel av valutasvekkelsen. Det har imidlertid blitt dyrere for bedriftene å importere produktinnsats. Den todelingen vi tidligere hadde i norsk økonomi mellom oljeklyngen og andre næringer, kan dermed være på vei til å bli utvisket. Dette gir mulighet for å styrke grunnlaget for fortsatt bredde i norsk næringsliv. 



Svekket bytteforhold gir 
ikke drahjelp for videre 
lønnsvekst 
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Bytteforholdet* 
Indeks 2005 = 100
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Kilde: SSB 
* Forholdet mellom eksport- og importpriser 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bytteforholdet er forholdet mellom eksport- og importpriser – når det øker er det gunstig for Norge, vi selger dyrt og kjøper rimelig. Det normale er fallende bytteforhold, har med at arbeidsfordelingen blir "smartere" noe som reduserer prisene på varer.  Kinas inntreden i verdensøkonomien og god oljepris har gitt gunstig bytteforhold for Norge på 2000-tallet. Dette er et unntak fra det normale. Gunstig bytteforhold har tidligere gitt grunnlag for god lønnsvekst. Dette grunnlaget er nå borte. 



Valutasvekkelsen bedrer 
konkurranseevnen

Lønnsoppgjøret 2016

14

Sammenligning av veksten i 
lønnskostnader per timeverk mot 
handelspartnerne 
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Kilde: TBU 
Indeks 2000 = 100 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dette uttrykker veksten fra et år til det neste. Kurven nasjonal valuta flater ut – det betyr at vi bare har litt mer lønnskostnadsvekst enn våre handelspartnere. 2016 kan bli det året da vi når målet om lavere lønnskostnadsvekst enn våre konkurrenter. Valuta har lenge forverret konkurranseevnen – rød linje stiger brattere enn grønn. Valutasvekkelsen de siste årene har gitt betydelig forbedring av konkurranseevnen. Veksten ….



Valutasvekkelsen bedrer 
konkurranseevnen
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Nivået på lønnskostnadene ligger for 2015 37 prosent over handelspartnerne i snitt. Forbedringen som kommer av valutasvekkelsen. 



Årslønn og årslønnsvekst i noen forhandlingsområder 

NHO-bedrifter: 
Industriarbeidere
Industrifunksjonærer
Byggevirksomhet
Hotell og restaurant
Transport

Varehandel
Finanstjenester
Statsansatte
Kommuneansatte
Spekter, helseforetak

2015

2,5 
2,5
2,5 
2,4
3,0 
3,2
4,2
2,8
3,3 
2,7

16

2014

3,0
3,2
3,4
3,1
3,2
1,6
2,9
3,4
3,2
3,4

2016

1,1  
1,1

Overheng
Nivå* 2015

442 400
697 000
475 600
341 200 
424 700 
454 900
686 900
548 500
477 500
538 300

Kilde: TBU  * Årslønn per årsverk, unntatt i varehandel og finanstjenester der tallene er per heltidsansatte  

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Årslønn – grunnlønn, bonus og uregelmessige tillegg. Industriarbeidere = industrifunksjonærer = 2,5%. Det er ned fra 2014. Strukturendringer etc. se TBUs rapport. 



Norm om relativ 
lønnsvekst 
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Kilde: Holden 3-utvalget, TBU

Nominell årslønnsvekst 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Skjult bilde. Frontfagsmodellens 2. bud – parallellitet – historien gir tillit til at også dette budet praktiseres. 	En annen mekanisme i hovedkursteorien følger av at konkurranseutsatt og skjermet (offentlig) sektor konkurrerer om den samme arbeidskraften. Lønnsnivåene kan være forskjellige i de to sektorene hvis arbeidsoppgavene er ulike, men hvis denne lønnsforskjellen skal opprettholdes på lengre sikt, må lønnsveksten over tid være like høy i de to sektorene. Hvis lønnsveksten er lavere i én sektor, vil denne sektoren tape i kampen om arbeidskraften, og etter hvert vil det måtte føre til høyere lønnsvekst i denne sektoren.



Relativ stabil fordeling 
av verdiskapingen 
mellom arbeid og kapital
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Fordeling av lønnskostnader og 
driftsresultat i industrien 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Frontfagsmodellsens 1. bud – jevn fordeling mellom arbeid (lønnskostnader) og kapital (driftsresultat) over tid.  Ta lokale lønnsforhandlingner på alvor – dette er fagbevegelsens hovedoppgave, rettferdig fordeling mellom arbeid og kapital. I vår modell med frontfag og lokale forhandlinger som utgjør ¾ av lønnsveksten, må vi ta de lokale forhandlingene på fullt alvor. "Utnytter" vi at det ikke er streikeadgang på lokale forhandlinger, vil fagbevegelsen presse igjennom lokal streikerett. Hvem vil ha det? Mye av forbedringen i driftsresultatet kom i råvarebasert industri som står for vel 5 % av sysselsettingen, jfr. begrunnelsen for ramma, antas å bety lite med tanke på at det genererer lønnsvekst.  Hovedkursteorien beskriver flere sentrale mekanismer som legger føringer på lønns- og prisutviklingen. I utgangspunktet er dette beskrivelser som gjelder uansett hvordan lønnsdannelsen er organisert. En viktig mekanisme er knyttet til hvordan lønnsomheten i k-sektor opprettholdes over tid. Hvis lønnsomheten i k-sektor er lav, slik at eiere og investorer får lavere avkastning på sin kapital enn det de kan oppnå ellers i økonomien, vil investeringsnivået falle. Det vil igjen føre til mindre etterspørsel etter arbeidskraft, slik at sysselsettingen avtar og arbeidsledigheten øker. Lønnsveksten vil da etter hvert falle slik at lønnsomheten øker og investeringsnivået igjen stiger. Og motsatt, hvis lønnsomheten er særlig høy, vil det bli mangel på arbeidskraft og lønnsveksten vil stige slik at lønnsomheten faller. Over tid vil dermed lønnsomheten og kapitalavkastningen ligge nær et normalnivå.
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Medfører bedret konkurranseevne 
at norske bedrifter gjør det bedre 
på eksportmarkedet og tar 
markedsandeler hjemme?  
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Makroøkonomiske hovedstørrelser
Indeks 1. kvartal 2012 = 100 

Kilde: SSB, KNR, sesongjusterte tall, faste priser

BNP 
Fastlands-Norge

Petroleums-
investeringer

Eksport 
tradisjonelle 
varer

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Konkurranseevnen bedres – håpet er å utvikle eksisterende og etablere nye vekstmotorer i næringslivet.BNP Fastlands-Norge økte med bare 1 prosent i 2015 etter nær nullvekst gjennom 2. halvår. �Petroleumsinvesteringene falt med nærmere 15 prosent, venter nesten 14 prosent nedgang i år.  Konsumet i husholdningene, som er en stor etterspørselskomponent i økonomien, er ventet å øke med 1,2 prosent i 2016. Dette er svakere enn vanlig. Ekspansiv finanspolitikk løfter imidlertid konsumveksten i offentlig forvaltning. Eksporten av tradisjonelle varer steg med 5,5 prosent, er ventet å øke med 2,8 i 2016.  �Positivt med eksportvekst, men husk neste plansje, det er liten etterspørselsvekst og prisene er fallende innen mange markedssegmenter. 



Uendret veksttakt 
samlet for Norges 
handelspartnere  
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Vekst i BNP i prosent 

Kilde: TBU, anslag utland 2016 fra Consensus Forecasts

Fastlands-Norge ifølge SSB
- ifølge Norges Bank

Handelspartnere
Euroområdet
USA
Sverige
Kina

2014
2,3

2,2
0,9
2,4
2,4
7,3

2015
1,0

2,4
1,6
2,4
3,8
6,9

2016
1,4
0,8
2,3
1,5
2,1
3,4
6,4

Brukernavn
Presentasjonsnotater
70 % a vareeksporten (med olje og gass) fra Norge går til EU, 12 prosent til Norden. Den økonomiske veksten både hjemme og ute er svært moderat. Med andre ord er det lite volumvekst. Vi må konkurrere med eksisterende konkurrenter i eksisterende markedsvolumer. Markedet for leverenadøreksporten internasjonalt har imidlertid vært fallende. 



Beskjeden sysselsettings-
vekst og økt ledighet
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Sysselsetting og arbeidsledighet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Arbeidsgivers marked! 



Færre sysselsatte i 
petroleumssektoren og 
leverandørindustrien 
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Kilde: SSB, kvartalsvis nasjonalregnskap 

Utvinning av råolje 
og naturgass

Tjenester tilknyttet utvinning 
av råolje og naturgass

Verft, transportmidler og reparasjon/
installasjon av maskiner og utstyr

Sysselsetting i petroleumssektoren 
og leverandørindustrien, i tusen

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Arbeidsmarkedet speiler oljenedgangen. I disse sektorene vises sysselsettingsnedgangen igjen i nasjonalregnskapets definisjon – innleie ligger utenom disse næringene. Dette er antall personer. 



Økte regionale forskjeller 
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Registret ledighet etter fylke 
Andel av arbeidsstyrken, sesongjustert
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Kilde: Nav og Norges Bank 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Arbeidsledigheten har steget i oljerelaterte fylker. 



Økt ledighet i oljefylker, 
nedgang for landet ellers
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Kilde: NAV 

Endring i helt arbeidsledige 
Endring fra april 2015 til april 2016, 
prosentpoeng  

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Øyeblikksbildet – veksten i ledigheten i Rogaland er ikke så sterk som månedene før. 



Sysselsettingsvekst i 2016 per fylke i prosent
NHOs Økonomibarometer Q4 2015 
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Kilde: NHO 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Upolert – har bare spurt NHOs bedrifter, andre sektorer er ikke inne i dette. Figuren viser mer et stemningsbilde enn det som vil bli sysselsettingsvekst i det enkelte fylke. Samlet tror NHOs bedrifter på en sysselsettingsvekst på 0,2 prosent, dette er det samme som SSBs prognose gir. 



Endring i arbeidsledige etter yrkesbakgrunn 
April 2016, i prosent fra samme tid i fjor
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Kilde: NAV

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Mange ledige i funksjonærgruppen som ingeniører, vil bidra til å dempe lønnsveksten. 



Forhandlingene 
2016
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1 760 890

Privat sektor Offentlig sektor

Kilde: SSB. Figur er fra SSB – med NHOs tillegg på sektorinndeling

+ 23 000 arbeidsledige fra Q42014 til Q42015

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Minne om arbeidslinja, betydningen av høy deltakelse og sysselsettingsandel, og inkluderingsutfordringen.Sier noe om viktigheten av frontfaget – setter merket for hele "venstresiden" 2,7 millioner mennesker. 



Tariffoppgjøret 2016 er et 
forbundsvist oppgjør

• Rammene lagt gjennom frontfaget

• Mange tariffområder gjenstår

• Dere oppfordres til å følge nøye 
med på informasjon fra 
landsforeningene

• Beredskap for eventuell streik

• På nho.no/……/ finnes en 
forhandlingsoversikt for alle 
overenskomstene

Tariffoppgjøret 2016



Hva er omfanget av et 
forbundsvist oppgjør

30

• NHO er part i ca. 210 overenskomster

• Av disse er ca. 120 med LO

• Av 570 000 årsverk i NHO-bedriftene 
jobber  445 000 i bedrifter bundet av 
minst én tariffavtale

• Vi har 340 000 arbeidere og 230 000 
funksjonærer

• 12 600 av våre 24 700 medlemsbedrifter 
er bundet av én eller flere tariffavtaler

• Tradisjonelt må vi mekle på 50-60 
overenskomster

• Erfaringsmessig ender 2-4 oppgjør i streik

Tariffoppgjøret 2016



Streik i Hotell og restaurant fra 
lørdag 23. april. 

354 bedrifter med 3500 
organiserte tatt ut i streik.

Streiken utvidet lørdag 
30. april med ytterligere 205 
bedrifter med 2500 organiserte.  

31

Tariffoppgjøret 2016



Frontfaget

- ferdig lørdag 2. april

Null i generelt tillegg

Lønnsoppgjøret 2016

Lørdag 2. april – sliten gjeng etter mekling 13 timer på 
overtid
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Kilde: Dagens Næringsliv



Ramme på 2,4 prosent 
årslønnsvekst i 2016 

Lønnsoppgjøret 2016
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Kilde: TBU, NHO

Årslønnsvekst industrien i NHO-
området samlet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Årslønnsvekst brukes i makro for å få sammenlignbare størrelser. Lønnsveksten skal ned. Ramma etter Holden 3 – NHO skal, i forståelse med LO, anslå en ramme dvs. tolke glidningen.2014 – ramme 3,3, resultat 3,32015 – ramme 2,7, industrien i NHO-området 2,5 (strukturendringer trekker lønnsveksten ned), hele Norge 2,82016 – ramme 2,4 for industriarbeidere og industrifunksjonærer samlet, overheng ligger inne på 1,1
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Lønnsoppgjøret 2016

Begrunnelsen for den 
økonomiske rammen i 
frontfaget kan du finne på 

www.nho.no/lønn og tariff 



Frontfagets kronetillegg

36

• Kr. 0,- i generelt tillegg
• Kr 2,- til Teko-overenskomsten

• Minstelønnssatsene regulert med 
lønnsutviklingen i tariffperioden   
2014-16

• Øvrige satser regulert betydelig 
under lønnsutviklingen i perioden

• Årslønnsveksten anslås å bli 2,4 %
• Overheng 1,1 %
• Tarifftilleggene 0,3 %
• Årseffekt av lokale justeringer 1 %

Lønnsoppgjøret 2016



Industriarbeidere, kjent 
overheng, anslått glidning 

Lønnsoppgjøret 2016
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Årslønnsvekst industriarbeidere i 
NHO-området
Bidrag i prosentpoeng 

Kilde: TBU, NHO

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Lokal lønnvekst basert på de fire kriterier; bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne. Viktig med oppslutning om moderasjonslinjen dersom lønnsveksten skal kunne reduseres.Glidning skal også ta høyde for strukturelle endringer, som at ansatte får tillegg pga ansiennitet.    



Lokal lønnsvekst 
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• Frontfaget har for 2016 lagt inn lokal 
lønnsvekst – garantier, ansiennitet, 
skift mv., samt lokale tillegg – med 

1 1/3 % per dato

hvis samme reguleringsdato som i 
fjor og ikke bruk av overheng. 

• Normallønnsoverenskomster får sin 
vekst bestemt sentralt

• For funksjonærer må en hensynta at 
frontfaget også har inne tarifftillegg. 

Lønnsoppgjøret 2016

Brukernavn
Presentasjonsnotater
For funksjonærer må en hensynta at frontfaget har inne 0,4% tarifftillegg per dato. 



Ikke lenger grunnlag for  
reallønnsvekst 

Lønnsoppgjøret 2016
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Reallønn Pris, KPI

Vekst i årslønn, prisstigning og 
reallønn, endring fra foregående år 

Kilde: TBU, NHO

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Her lønnsveksten for en gjennomsnittlig arbeidstaker i hele økonomien. Mange år med svært god reallønnsvekst – 10 siste, 24% reallønnsvekst. TBU har anslått om lag 2 ½ prosent prisvekst i 2016 – det betyr at ramma legger opp til en liten nedgang i reallønna i år. 



Sykepenger

Er så langt tatt inn i alle 
etterfølgende oppgjør

40

"Partene anmoder bedriftene om ikke 
å forskjellsbehandle arbeidstakere i 
bedriften hva gjelder forskuttering av 
sykepenger"

Lønnsoppgjøret 2016



Helligdagsgodtgjørelse
- tapsreglene tatt ut

Er pt tatt inn i alle 
etterfølgende oppgjør

41

Godtgjørelse for bevegelige hellig-
og høytidsdager kunne tapes ved 
fravær dagen før eller etter en slik 
dag.

Etter krav fra Fellesforbundet, og 
med begrunnelse om lik ordning som 
for funksjonærer/månedslønte, er 
tapsreglene tatt ut.  

Lønnsoppgjøret 2016



Utvidet permitteringstid

42

Lønnsoppgjøret 2016

• Utvidet permittering fra 32 til 52 uker.

• Dog slik at det påløper 5 
arbeidsdagers lønnsplikt ved utvidelse 
utover 32 uker.

• Endringene trer i kraft med virkning 
fra 1. juli 2016

• Overgangsordninger – løpende 
permitteringer kan forlenges i 
henhold til de nye reglene.



Pensjon 
Lønnsoppgjøret 2016



NHOs forhandlingsposisjon:

NHO-fellesskapet vil avvise ethvert krav 
om innføring av nye pensjonsrettigheter 
gjennom lovgivning eller tariffavtaler. 
Dette gjelder både nivå og organisering.

NHOs representantskap 1. og 2. mars 2016

Lønnsoppgjøret 2016

Brevet fra riksmekleren

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Representantskapet vedtok en svært stram ramme for NHOs forhandlingsposisjon på pensjon.



Brevet fra riksmekleren til 
statsministeren 3. april 2016

Pensjonskonto
Individuell sparing

Fellesforbundet har fremholdt betydningen av å 
utrede sparing fra første krone og første dag

Norsk Industri fremholdt at lov om 
innskuddspensjon skal ligge til grunn, og at 
endringer skal være kostnadsnøytrale.
Videre at det ikke skal gjøres endringer som 
svekker bedriftenes beslutningsmyndighet.

• L

Lønnsoppgjøret 2016



Fellesforbundet har fremholdt betydningen 
av at:

Det kan opparbeides rettigheter i 
tjenestepensjonsordningene fra du er 13 år

Det skal opparbeides rett på tjenestepensjon 
for all lønn, opptil 12 G, som du tjener hos 
en arbeidsgiver, uavhengig av stillingens 
størrelse og varighet

Hva innebærer Fellesforbundets ønske?

Omtales ofte som "sparing fra første dag og første krone"

1. Den ansatte skal få beholde oppstart kapital selv om 
ansettelsesforholdet har vart kortere enn 12 mnd

2. Sparings skal skje også for lønn under 1 G

3. Sparing skal skje også for stillingsandel lavere enn 20 % 

4. Sparing skal skje også for de som er yngre enn 20 år

Lønnsoppgjøret 2016

Brevet fra riksmekleren

Brukernavn
Presentasjonsnotater
(Husk at det ikke gitt noe på disse punktene. Det er kun akseptert at de skal kunne være med i en utredning.)�Ad:Denne har sin historikk i at det er kostbart og mye administrasjon å utstede fripoliser og pensjonskapitalbevis for svært små beløp / korte arbeidsforholdBedriften kan i en innskuddsordning velge å spare fra første krone (kom i 2014), men de aller fleste (rundt 97 prosent av de som har NHO Tjenestepensjon) sparer fra 1 G. Dette er det mest kostbare av de fire punktene. Har bedriften en 2 prosents spareordning representerer dette en kostnad pr ansatte på ca 1800 kroner (2 % av 90.068 kr), eller med andre ord rundt 1 krone timen. Har bedriften en 4 prosent innskuddsordningen blir beløpet 3600 kroner pr ansatt. Til sammen for alle bedrifter vil dette utgjøre et beløp på over 2 milliarder. Historikken bak det at sparingen starter fra 1 G er at de med relativt lave lønnsnivå får en forholdsmessig høy andel av tidligere lønn i alderspensjon fra folketrygden. Hvis det skulle spares fra første krone ville det omfordele slik at bedriften forholdsmessig øker sparingen til de lavere lønnede mer enn for de høyere lønnede.Henger nok også sammen med argumentasjonen for punkt 1 når det gjelder små og kortvarige arbeidsforhold



Brevet fra statsministeren til 
riksmekleren 3. april 2016

Videre prosess avklares etter dialog 
mellom Finansdepartementet, LO og 
NHO

Utredning - Ikke lovarbeid

Ingen tidsfrist, eller konkret leveranse 
presisert

Lønnsoppgjøret 2016



Pensjonskonto
Arbeidsforhold 1

Arbeidsforhold 2

Evt. individuell sparing
(helt integrert eller som
"tilknyttet" sparing) 

Skisse

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Pensjonskonto kan sammenliknes med en lønnskonto som den enkelte selv oppretter (velger leverandør og forvaltning). Pensjonsopptjeningen fra bedriftens innskuddspensjonsordning settes direkte inn på denne kontoen, og sparing fra ulike arbeidsforhold samles opp løpende. Dette gir den enkelte innflytelse over egne sparemidler, lettere oversikt og antakelig økt kompetanse / bevissthet. (I en slik løsning er det naturlig å tenke at ansvar for administrasjonskostnader og forvaltning ligger på den ansatte, også i opptjeningstiden. En slik endring kan evt. gjøres kostnadsnøytral ved at bedriften i stedet øker sparingen noe.) Videre er det en løsning som egner seg godt for individuell tilleggssparing hvis den enkelte ønsker dette. Det er derfor også foreslått at arbeidstaker på individuell basis kan velge å spare resterende differanse mellom tillatte makssatser og arbeidsgiverens innskuddsnivå. Det vil være behov for økte rammer og økt fleksibilitet ifht dagens regler, samt skatteendringer rundt individuell sparing.Fra Fellesforbundet og Norsk Industri – fellesuttalelse 19. januar 2016 (etter utredningen som ble avtalt i protokollen i 2014):…Utredningene er bestilt med grunnlag i de premisser som Fellesforbundet og Norsk Industri ble enige om i tariffoppgjøret 2014, og med det basert på lov om innskuddspensjon. Her er videre lagt til grunn at ordningene hverken medfører krav om balanseføring eller økte pensjonskostnader for bedriftene. Forholdsmessighetsprinsippet i gjeldende pensjonslovgivning skal videreføres. �Utredningene har lagt særlig vekt på å analysere hvordan man kan utvikle innskuddspensjonsordninger som forbedrer ivaretakelse av pensjonsforhold ved jobbskifte, arbeidstakers medbestemmelse over plassering og forvaltning av pensjonsmidler, samt i større grad muliggjøre individuell pensjonssparing foreslår vi at arbeidstaker på individuell basis kan velge å spare resterende differanse mellom tillatte makssatser  for arbeidstaker gjennom yrkeslivet. �Med grunnlag i utredningene og etter drøftelser mellom organisasjonene, foreslår Fellesforbundet og Norsk Industri at arbeidstaker oppretter en personlig pensjonskonto og gis rett til å selv velge leverandør. Formålet er bl.a. å bedre ivareta pensjonsopptjening ved jobbskifte. Arbeidsgiveren, basert på bedriftens besluttede innskuddsnivå, betaler inn til arbeidstakerens individuelle pensjonskonto. I tillegg foreslår vi at arbeidstaker på individuell basis kan velge å spare resterende differanse mellom tillatte makssatser og arbeidsgiverens innskuddsnivå.



Parallelle 
pensjonsprosesser

1. Evaluering av AFP 2017

2. Offentlige tjenestepensjoner og AFP
• Fremtidig modell blir viktig mhp

arbeidslinje og mobilitet

• Sentralt at ny offentlig AFP og 
privat AFP samspiller

3. Bærekraftsalternativet
• Dialog mellom LO og NHO om 

pensjonsspørsmål kan komme som del av, 
eller supplement til prosessene over

Lønnsoppgjøret 2016

Brukernavn
Presentasjonsnotater
AdEvaluering av AFP 2017:LO og NHO inngikk i lønnsoppgjøret 2008 avtale om ny AFP ��I denne heter det bl.a.:Punkt 9.3 �Senest i 2017 skal partene, med assistanse av Pensjonsrådet, evaluere overgangen til ny AFP og vurdere behovet for endring av ytelsenes størrelseMen det står også:Punkt 6.1 �Partene er enige om at det samlede økonomiske omfang av den nye AFP-ordningen er nåverdien av dagens AFP-ordning2. Offentlige tjenestepensjoner og AFPRapporten fra desember 2015 fra ASDGrunnlag for å vurdere om departementet sammen med partene skal arbeide for å oppnå enighet om nye pensjonsordninger for offentlige ansatte. Rapporten beskriver mulighetsrommet som nye ordninger for offentlig tjenestepensjon og AFP kan utformes innenfor.Forslagene bygger på sentrale prinsipper i pensjonsreformen, som alleårsopptjening og fleksibelt uttak av pensjon, der uttak av pensjon kan kombineres med videre arbeid.Støtter bedre opp under arbeidslinjen og et mobilt arbeidsliv Skissen ("hovedforslag"):Påslagsmodell for tjenestepensjon og offentlig AFP som likner privat AFPDepartementet jobber nå for å avklare videre prosess med partene 3. Bærekraftsalternativet (se neste foil)Andre aktuelle saker på pensjonsområdet (og aldersgrenser):Utvalg som ser på etterlatteytelser i folketrygden. Frist desember 2016For de som har uførepensjon i tjenestepensjon. Frist til å tilpasse til nytt lovverk 31.12.2016.For de som har ulikt sparenivå over og under knekkpunktet (før 6 G / ny 7,1 G) i en innskuddspensjonsordning er fristen  for å tilpasse 31.12.16. Etter dette vil knekkpunktet flyttes til 7,1 GUtvalg som skal se på hva som skal til for å evt. heve aldersgrensene ytterligere til 75 år (eller ingen grense). Frist des. 2016



Det er en helt sentral del av den norske 
modellen at LO og NHO snakker sammen  
i de viktigste samfunnsspørsmålene. 

Ikke minst gjelder dette i spørsmålet om 
fremtidens pensjonsordninger. 

Avgjørelser vi tar i dag vil ha ringvirkninger 
mange tiår frem i tid.

nho.no, 11. februar 2016

I dialog om viktige samfunnsspørsmål

Brukernavn
Presentasjonsnotater
LO og NHO er enige i at vi må se på pensjonsordningene, både i privat og offentlig sektor. Vi har også begge forpliktet oss til å være med å evaluere AFP-ordningen i 2017. Det kan nå synes som om pensjon også blir et forhandlingstema under det forestående tariffoppgjøret. Selv om partene har samtaler om pensjonsordningene på et overordnet nivå, er ikke det til hinder for at LOs forbund kan fremme krav om tariffesting av pensjonsordninger. Det er heller ikke til hinder for at NHO og NHOs landsforeninger kan stå fast på sin posisjon om å si nei til tariffesting av pensjon.Hverken LO eller NHO har vedtatt sin posisjon i forkant av tariffoppgjøret. Likevel har både LO-lederen og NHO-sjefen vært tydelige på at pensjonspørsmålet er av en så omfattende karakter at det ikke kan løses i et enkeltstående oppgjør.Bærekraftsalternativet forplikter begge parter til å samarbeide om gode løsninger for fremtiden.



Lokale
forhandlinger
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• Lønnsoppgjøret i 2016 må bli ytterst moderat og bidra til 
at omstillingsevnen og konkurransekraften i norsk 
næringsliv bedres

• Stramme økonomiske rammer skal også gjelde for regulering 
av overenskomstenes minstelønnssatser

• Lønnsdifferensiering etter den enkelte bedrifts 
økonomiske situasjon skal ivaretas gjennom lokale 
forhandlinger

• NHO-fellesskapet vil avvise ethvert krav om innføring av nye 
pensjonsrettigheter gjennom lovgivning eller tariffavtaler. 
Dette gjelder både nivå og organisering

• Arbeidstid – årstimetallet skal beholdes på dagens nivå

• Lønnsgarantiordninger – det skal ikke inngås nye 
bestemmelser om lønnsgarantinivåer mv.

NHOs forhandlings-
posisjon foran 
hovedoppgjøret 2016



Lokale lønnsforhandlinger

• Hjemlet i tariffavtalen
(minstelønns- og funksjonær-
overenskomstene)

• En gang per år

• Reelle forhandlinger
• Ramme og justering av lokal lønnsavtale (arbeidere)
• Ramme og eventuelt retningslinjer for fordeling (funksjonærer)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Uten tariffavtale – ingen rett til lønnsforhandlinger



Tre typer overenskomster
• Normallønn

• All lønn fastsatt sentralt i overenskomsten, ingen lokal 
lønnsdannelse

• Minstelønn
• Overenskomsten angir minstelønn,

forhandlingsplikt lokalt om ytterligere tillegg

• Funksjonæravtaler uten lønnssatser
• Kun lokale forhandlinger om lønn

54

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bedriften kan være bundet av alle tre typer overenskomster.  For normallønnsoverenskomster forhandles det ikke lokalt



Lokal lønnsregulering

• Tilbud og krav skal begrunnes i de fire kriterier

• Økonomi
• Produktivitet
• Konkurranseevne
• Fremtidsutsikter

• Nåsituasjon og utvikling

Brukernavn
Presentasjonsnotater
De fire kriterier er grunnlaget for bedriftens tilbud, men også for fagforeningens krav.  (Noen overenskomster har noen flere kriterier som skal tas hensyn til; f eks bransjemessige og lokale forhold hos funksjonærer. ) 



Økonomi

• Hvilke elementer gir innblikk i 
bedriftens økonomiske situasjon?

• Hvilke nøkkeltall brukes i 
måneds/kvartals-
rapportering?

• Hvilke resultater og avkastning 
mm er tilfredsstillende?

56



Produktivitet

• Hvordan beskrives produktivitet i 
din bedrift?

• Eksempler:
• Omsetning per årsverk, 

lønnskostnader per produsert 
enhet/tjeneste, utnyttelsesgrad av 
ressurser (maskiner, mennesker, 
kapital), sykefravær…

• Bedriftens produktivitet, 
ikke gruppers produktivitet

57

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Lønnsreguleringer må ta utgangspunkt i økt produktivitet. Uten en slik sammenheng vil økte lønnskostnader være en negativ faktor for konkurranseevnen.



Konkurranseevne

• Hvordan hevder bedriften seg i det markedet man ønsker å 
konkurrere i?

58

• Markedsposisjon 
• Kostnadseffektivitet
• Tilgang til rett 

kompetanse
• Konkurrentanalyse

• Driftssikkerhet, 
• Evne til omstilling, 
• Goodwill hos kunder…

Brukernavn
Presentasjonsnotater




Fremtidsutsikter

• Hvilke muligheter og utfordringer 
ser vi fremover?

• Tilfredsstillende kapital, finansiering, 
lønnsomhet

• Evne til å finne nye og beholde 
eksisterende kunder

• Tilstrekkelig kompetanse og 
omstillingsevne til å møte  fremtiden

• Produkt- og tjenesteutvikling
• Hensiktsmessige samarbeidsformer, 

rutiner, prosedyrer 59

Brukernavn
Presentasjonsnotater




LO og NHO om de fire kriterier

• LO og NHO er enige om at de
fire kriterier må dokumenteres.

• De fire kriterier er de samme,
uavhengig hvilken gruppe som
forhandler 
(forutsatt samme tidspunkt)

• De fire kriterier gir et bilde av 
bedriftens totale lønnsevne, og 
kan medføre forskjellige tillegg til 
ulike grupper.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
 



Funksjonæravtalene har også formuleringer 
om:

• "Bedriftsmessige og geografiske forhold"

• "Bransjemessige forhold"

• Bruk av statistikk

Kampen om 
hodene!!

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Funksjonæravtalene er bransjeovergripende, derfor henvisning til bransjeBedriftsmessige forhold: F eks lønnsnivå for tilsvarende grupper i bedriften�Geografiske:  Lønnsnivåer i ulike deler av landetBransjemessige:  Olje vs service.  Like eller mer interessant enn lønnsnivået i bransjen er hvor godt bedriften gjør det innen sin bransje.Statistikk:  Bedriftens hovedansvar er å være konkurransedyktig slik at man kan rekruttere den kompetansen man ønsker!  Kriteriene kan ikke avvises, men det er et spørsmål hvor stor vekt de skal ha…Totalt sett dreier dette seg om kampen om hodene.



Statistikk

• Teknisk beregningsutvalg
• NHOs funksjonærstatistikk pr. 1.10 (se nho.no)

• Utgangspunkt i SSB-data
• Med og uten olje, stillingsklassifisering, "alle"

• Medlemsstatistikker
• Tekna og Nito m fl

• NHO fraråder lokale avtaler med bindende statistikkgaranti. Forutsetningene 
kan endre seg.

62

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Medlemsstatistiker Tekna og NITO – basert på egne medlemmer og eksamensår



Krav fra bedriften?

63

• Kan lokale lønnsforhandlinger være en arena for å skape 
forståelse for nødvendigheten av 

• Andre arbeidsmåter

• Endrede arbeidstidsordninger

• Kvalitetsforbedrende tiltak

• …

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Flere bedrifter sier nå opp særavtaler med ordninger som passer bedre i gode tider…Eksemplene over kan knyttes til fremtidsutsiktene.



Forhandlingsprosessen

• Presentasjon av de fire kriterier, ofte for alle fagforeningene i 
bedriften samtidig?

• Hvem skal forhandle først når det er flere fagforeninger?

• Hvem skal komme med det første utspillet i forhandlingene?

• Både tilbud og krav forankres i 4K!

• Fullmakter



Reelle forhandlinger

Under forhandlingene må begge parter være innstilt på å fremlegge sine 
synspunkter og å få disse synspunkter prøvet av motparten. 

• Begrunn bedriftens tilbud

• Still spørsmål, utfordre argumentasjonen 
og bruk nødvendig tid!

• Særmøter
Bilde:  Bistandsaktuelt

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Definisjonen er hentet fra TeknaVær varsom med å protokollere tilbud med kort frist.Hvor reelt kan det bli når flere foreninger har forhandlet før deg?

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bistandsaktuelt.no/ukens-tegning/arkiv-ukens-tegning/ukens-gado-forhandlinger&ei=-0MaVY7OBMeSsAHKjYKYAg&bvm=bv.89381419,d.bGg&psig=AFQjCNFD006z1_EunIk_MROJvLiEATo6FA&ust=1427871074505672
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bistandsaktuelt.no/ukens-tegning/arkiv-ukens-tegning/ukens-gado-forhandlinger&ei=-0MaVY7OBMeSsAHKjYKYAg&bvm=bv.89381419,d.bGg&psig=AFQjCNFD006z1_EunIk_MROJvLiEATo6FA&ust=1427871074505672


Resultatet- rammen for lokale forhandlinger

• Beregnes utfra medlemmenes lønnsmasse
• Uorganiserte behandles etter samme prinsipper

• Operatørene – kronetillegg (nominelle tillegg)

• Funksjonærene – prosenttillegg
• Bedriften fordeler for funksjonærene basert på individuell vurdering

• Hva med medarbeidere som har sluttet når lønnsreguleringen skal 
utbetales?

66

Brukernavn
Presentasjonsnotater
De tillitsvalgte forhandler ut fra egne medlemmers lønnsmasse, men bedriften må ta hensyn til hvordan resultatet slår ut totalt.



Enighet og protokoll

• Sted, dato og deltakere

• Hva det ble forhandlet om

• Resultat
• Hvilket lønnstillegg  gjelder fra hvilken dato?
• Skal de som slutter før tillegget utbetales behandles likt som de andre?

• Underskrift fra begge parter

67



Lokale lønnsforhandlinger skjer under fredsplikt

• Lokale forhandlinger skal ikke begynne før overenskomsten er vedtatt !

• Ikke streikeadgang knyttet til lokale forhandlinger - bedriftens 
styringsrett.

• Men….
• Organisatorisk behandling: NITO, Tekna, Negotia
• "Dagsing" i Verkstedsavtalen, Bilavtalen og Flymekanikere. Dette er tariffestet rett 

til nedsatt arbeidstempo med tilsvarende reduksjon i betalingen
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Uenighet i lokale forhandlinger

• Aksjonsmuligheter?

• Gjennomføre bedriftens siste tilbud?

• Tvistemøte med Fagforening og Landsforening
• Prosess, ikke penger

Bilde: Cecilieogmillan.blog.no

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kun VO, Fly- og Bil har dagsemulighet.  Dette krever at det har vært ført reelle forhandlinger også fra de tillitsvalgte.  Hvis ikke kan ikke aksjoner iverksettes.Normalt skal bedriftens siste tilbud gjennomføres, selv om partene lokalt ikke er enige.Negotia (parat og ytf) funksjonæravtalen og Negotias salgsfunksjonæravtale – Den Rådgivende Nemnd



Forslag til litteratur…
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Heftet om lønnssystemer krever innlogging.



Medlemsfordeler i NHO
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Som NHO-medlem får du 
mange fordeler som skaper 
verdi for din bedrift og 
dine ansatte:

Medlemsfordeler

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Helt til slutt vil vi minne dere alle på våre medlemsfordeler som dere kan benytte:Eksperthjelp i arbeidslivsspørsmål: NHO bistår deg som medlem i spørsmål som gjelder forholdet mellom bedriften og de ansatte. NHOs advokater gir råd og veiledning i konkrete saker om blant annet tariffavtaler, ansettelser, permitteringer, oppsigelser, arbeidstid, arbeidskontrakter, AML (arbeidsmiljøloven), ferie, trygd, sykefraværsoppfølging, pensjon, arbeidsmiljø eller HMS. NHO Pensjon�NHO og Storebrand er enige om en avtale for levering av pensjon ut 2021. – Dette er en svært god avtale for våre medlemmer, sier Kristin Skogen Lund.Prisene i NHO Pensjon ligger betydelig under det som i dag er standard i markedet. Avtalen passer de fleste av NHOs medlemsbedrifter og er en utvidelse av dagens avtale mellom NHO og Storebrand.NHO Forsikring�Skreddersydd og veldig gode betingelser. Som NHO-medlem kan du nå raskt og enkelt tegne person-, skade- og motorforsikringer. �Medlemsbedrifter sparer i snitt 20% på sin forsikringspremie ved å bytte til NHO Forsikring.Rimelige advokattjenester�Gjennom en samarbeidsavtale med advokatfirmaet Eurojuris Norge og Onsagers tilbys NHOs medlemmer første time gratis samt rabatt på forretningsjuridiske tjenester. Eurojuris har kontor i 15 norske byer, og tilbyr alle typer jus. Onsagers er eksperter på beskyttelse av immatrielle rettigheter.Politiske rammebetingelser�NHO-felleskapet er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. Det gir slagkraft som kommer deg til gode. NHO har nær dialog med politiske myndigheter, og jobber for stabile og konkurransedyktige rammebetingelser.Kurs og konferanser� Som medlem i NHO kan du delta på NHOs kurs for arbeidsgivere, HR-ansvarlige, HMS-ansvarlige etc. Tema er blant annet lønnsspørsmål, medarbeidersamtaler og oppfølging av sykmeldte. For mange er tilgangen til gode møteplasser et kjærkomment påfyll i en hektisk hverdag. Gjennom våre seminarer og nettverk møter du mennesker med samme interesser.
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Medlemsfordel

På vegne av våre 24 000 medlemsbedrifter 
er det forhandlet frem et bedre og mer 
komplett tilbud enn tidligere

• Svært gode betingelser

• Markedets høyeste kundetilfredshet

• Konkurransedyktig avkastning

• Markedets beste løsninger for ansatte

Les mer på nho.no/nhopensjon
Foto: Aksel Jermstad

NHO Pensjon – et nytt 
knalltilbud 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Lansert 2. mai 2016Resultat av anbudsrunde i 2015En videreutvikling av NHO Tjenestepensjon; NHO Tjenestepensjon (ca 2300 bedrifter) + foreningsvise pensjonsavtaler (ca 180, mange store, bedrifter) + NHO-medlemmer som har vært kunder i Storebrand uten å delta i noen av de to nevnte ordningene (rundt 1000 bedrifter) = NHO PensjonSkal dekke både enkle innskuddspensjonsordninger og mer komplekse og sammensatte ordninger. NHO Pensjon er derfor et godt og konkurransedyktig tilbud for både for små og store medlemsbedrifter. I tillegg vil de ansatte tilbys svært gode betingelser på blant annet pensjonskapitalbevis.
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Medlemsfordel

Skreddersydde og veldig gode 
betingelser på forsikring

• Personforsikringer

• Skadeforsikring

• Motorvognforsikring

Les mer på nho.no/nhoforsikring

Foto: Aksel Jermstad

NHO Forsikring –
bedriftene sparer i snitt 20%
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