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Enighet i statsoppgjøret – streik avverget 
 

Etter en krevende mekling, kom i dag YS Stat og Staten i mål, drøyt 17 timer på overtid. Det blir 

derfor ikke streik for oss i mellomoppgjøret 2021.  

 

Hva har vi blitt enige om? 

 

Mellomoppgjøret endte med en ramme på noe over 2,7 prosent. Dette fordeler seg slik: 

 

Generelt tillegg pr 1. mai: 

 

• et flatt tillegg på 0,90 % fra lønnstrinn 19 - 101 og 

• et flatt tillegg på kr 1.500 fra lønnstrinn 19 – 101, i tillegg 

• et flatt kronetillegg på kr 4.000 fra lønnstrinn 19 – 50 

• et kronetillegg fra lønnstrinn 51 på kr 3.900, som blir til kr 3.700 i lønnstrinn 52, kr 3.500 i 

lønnstrinn 53 osv., ned til kr 100 i lønnstrinn 70 

 

Det er også satt av en pott til lokale forhandlinger på 1,8 % med virketidspunkt 1. juli. 

 

Rammen er høyere enn for frontfaget, og vi tar derfor igjen litt av etterslepet fra fjorårets 

oppgjør. Vi skulle gjerne hatt mer, men Norge står fortsatt i en krevende pandemi. YS Stat er 

seg bevisst sitt samfunnsansvar, og valgte derfor å akseptere riksmeklerens forslag til løsning. 

Med årets oppgjør har vi i stor grad sørget for at våre medlemmer opprettholder kjøpekraften. 

 

For nærmere informasjon om resultatet, se protokollen fra oppgjøret her: 

https://www.parat.com/dm_documents/M%C3%B8tebok_-_protokoll_27.5.21.pdf_ENLuY.pdf 

 

Du kan også lese mer på: Parat24 

 

Vi inviterer dessuten til et webinar med informasjon om oppgjøret i morgen fredag 28. mai 

klokken 13:30. Du kan logge deg på her: 

 

https://us02web.zoom.us/j/83284065656?pwd=OFBKVElGRmI5N09YMHlWWXI5YkNm

Zz09  

https://www.parat.com/dm_documents/M%C3%B8tebok_-_protokoll_27.5.21.pdf_ENLuY.pdf
https://www.parat.com/parat24
https://us02web.zoom.us/j/83284065656?pwd=OFBKVElGRmI5N09YMHlWWXI5YkNmZz09
https://us02web.zoom.us/j/83284065656?pwd=OFBKVElGRmI5N09YMHlWWXI5YkNmZz09


 

Dersom linken ikke fungerer, kan du som har konto på Zoom logge på manuelt med: 

 
Webinar ID: 832 8406 5656 
 
Passcode: 116269 
 

 

For spørsmål om mellomoppgjøret i staten 2021 kan du kontakte: 

 

Parats forhandlings- og arbeidslivsavdeling på tlf.: +47 482 10 100 eller e-post: 

tariff@parat.com. 

 

Du kan også ta kontakt med: 

Truls Bjørhei, mob. +47 456 03 093, e-post: truls.bjorhei@parat.com 

Anita Rosmæl, mob. +47 936 15 942, e-post: anita.rosmal@parat.com 

Odd Jenvin-Steinsvåg, mob. +47 934 45 242, e-post: odd.jenvin-steinsvaag@parat.com. 

 

 

Vennlig hilsen 

Forhandlings- og arbeidslivsavdelingen 
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