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Innledning
Den økonomiske situasjonen foran inntektsoppgjøret 2020
Ved inngangen til 2020 så den økonomiske situasjonen for Norge bedre ut enn på mange år. I mars 2020
brøt imidlertid coronaviruset ut for fullt i Norge og resten av verden, noe som sendte hele
verdensøkonomien ut i en dyp nedgangskonjunktur.
Som følge av myndighetenes innføring av smitteverntiltakene for å begrense spredning av coronaviruset, har
arbeidsledigheten mangedoblet seg. Utsiktene for 2020 var i begynnelsen av året gode, men i utgangen av
juli var ca 216 000 personer registrert som helt eller delvis ledige,eller på tiltak, hos NAV. Dette utgjør ca 7,7
prosent av arbeidsstyrken. Til sammenlikning var arbeidsledigheten før corona krisen 3,6 prosent. SSB sine
prognoser tilsier at arbeidsledigheten vil ligge nærmere 5 prosent i utgangen av året. Norges bank forventer
en arbeidsledighet i underkant av 4 prosent ved utgangen av 2020.
Det er noe usikkerhet til anslag prisutvikling fremover. SSB ventet i utgangspunktet at KPI-veksten ville være
1,2 prosent i 2020, men de siste tallene fra TBU anslår en vekst i KPI på 1,4 prosent.
Teknisk beregningsutvalg har beregnet årslønnsveksten fra 2018 til 2019 å være på 3,8 prosent for det
statlige tariffområdet. Ved inngangen til 2020 anslo Statistisk Sentralbyrå (SSB) en forventet årlig lønnsvekst
på 3,6 prosent, mens Norges Bank anslo en lønnsvekst på 3,2 prosent. Disse anslagene er nå betydelig
redusert.
Frontfagsmodellen, som innebærer at den konkurranseutsatte industrien forhandler først og legger
rammene for de seinere oppgjørene, er en av bærebjelkene i den norske modellen, dog uten å sette hverken
gulv eller tak for de etterfølgende oppgjørene i andre sektorer.
YS Stat legger til grunn at alle grupper og aktører støtter opp om modellen. Skal frontfagsmodellen fungere
og ha legitimitet, forutsetter det at ansatte i stat og kommune over tid sikres en lønnsvekst på nivå med
oppgjøret for frontfaget jf. Holden III
Staten er i stadig omstilling og behovet for kompetanse er i kontinuerlig endring. Staten har et stort behov
for personer med høy faglig og digital kompetanse innenfor et bredt spekter av fagfelt. De ansattes
kompetanse er av avgjørende betydning for å kunne tilby befolkningen bedre tjenester av høyere kvalitet
YS Stat vil legge til grunn arbeidet i de to partssammensatte gruppene under protokolltilførsel 5 og 6 og
deres respektive rapporter og anbefalinger og komme med konkrete krav under forhandlingene.
YS Stat krever, basert på den økonomiske situasjonen og den forventede prisutviklingen, reallønnsvekst for
de statsansatte i dette oppgjøret. Tillegget gis som et sentralt generelt tillegg på A-tabellen med
krone-/prosent innretning med virkningstidspunkt xx.xx.xxxx.
YS Stat forutsetter en lik lønnsutvikling for de to avtalene i det statlige tariffområdet.
YS Stat tar forbehold om nye og endrede krav under forhandlingene.
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