
Innledning om mellomoppgjøret 2021 

 

Kjære representantskap 

Dette oppgjøret kommer til å gå over i historien som et av de mest spesielle 

mellomoppgjørene noen gang.  

Fordi LO-lederen, han som skulle ledet forhandlingene fra LOs side, plutselig var 

borte.  

Fordi forhandlinger og mekling måtte gjennomføres digitalt, med bare en 

håndfull til stede fysisk i forhandlingsrommet.  

Og på grunn av situasjonen i arbeidslivet, med deler av næringslivet helt 

nedstengt og den høyeste arbeidsledigheten etter krigen.  

Men kanskje nettopp i denne situasjonen var det viktig at oppgjøret ble 

gjennomført som planlagt. Nå ligger resultatet her, og det er opp til 

representantskapet å ta stilling til det. Protokollen er sendt ut, sammen med 

innkallingen til dette møtet. 

Som vanlig i mellomoppgjør dreier det seg kun om kroner og øre. Grunnlaget for 

forhandlingene var reguleringsklausulen for andre avtaleår, som lyder slik: 

«Det skal forhandles om lønnsreguleringer og forhandlingene skal føres på 

grunnlag av den økonomiske situasjonen og utsiktene for 2. avtaleår, samt pris- 

og lønnsutviklingen i første avtaleår.» 

 

Vi hadde et krevende utgangspunkt. 

 

Koronapandemien har ført til et kraftig tilbakeslag i både internasjonal og norsk 

økonomi. BNP hos våre handelspartnere falt med over 5 prosent i 2020. I Norge 

har BNP gått ned med over 3 prosent i fastlandsøkonomien.   

 

Økonomien har gått i bølgedaler, og vi er ikke ferdige ennå. De omfattende 

smitteverntiltakene bidro til kraftige fall i mars og april i fjor. På det meste var 

over 300 000 personer helt arbeidsløse eller permitterte. Fra sommeren 2020 

vokste aktiviteten igjen, men i november bidro ny innstramming i 

smittevernstiltakene til nytt fall. Antallet registrerte arbeidssøkere, dvs. den 

registrerte NAV-arbeidsledigheten som inkluderer alle helt ledige, delvis ledige 

og arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak, steg til nesten 15,4 pst. i april 2020 og 

falt deretter til 6,6 pst. i oktober i fjor. Andelen har imidlertid økt tilnærmet 



uavbrutt siden da og nådde 7,2 pst. i april 2021. Fem av ti har vært arbeidssøkere 

mer enn 6 mnd. og i april 2021 har 77 600 personer vært registrert som 

arbeidssøkere i over ett år. Det er fire av ti arbeidssøkere. 

Over 200 000 er uten arbeid.  

 

Og så er det jo betydelig usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen, både 

i Norge og internasjonalt. Det fortsatt en alvorlig smittesituasjon. Vaksine gir håp 

om en gradvis normalisering, mens det er uvisst hvor raskt og sterkt økonomien 

kommer seg på beina igjen. Det vil være svært ulik utvikling næringer og 

bransjer imellom. Industri og handel vil kunne klare seg ganske bra, samtidig vil 

reiseliv, kultur og servering fortsatt ha en svak utvikling. 

 

Pandemien har rammet usosialt. I en slik situasjon er det ekstra viktig for LO 

med fordelingshensyn. Frontfagsmodellen og sterk koordinering gjør det mulig å 

ta hensyn til arbeidsplasser og samtidig prioritere lavlønte og likelønn.  

 

For oss handlet det om de som har betalt og betaler den høyeste prisen under 

pandemien. De 200 000 arbeidsledige og permitterte.  Og om en lang rekke 

yrkesgrupper som har gjort en formidabel innsats for å holde samfunnet i gang.  

Butikkmedarbeidere, yrkessjåfører, vektere, helse- og omsorgsarbeidere, 

renholdere og mange flere. De, om noen, fortjener et lønnsløft. 

LO har prioritert lav- og likelønn i alle samordnede tariffoppgjør mellom LO og 

NHO siden 1990. Det har blant annet bidratt til at lavlønnsandelen blant kvinner 

er redusert historisk fra 58 prosent i 1980 til 19 prosent blant heltidsansatte 

kvinner i 2018. Lavlønn handler nemlig også i stor grad om likelønn. 

 

Det siste tiåret har de laveste lønningene i privat sektor – som i stor grad er i 

uorganiserte bedrifter – ikke holdt tritt med prisutviklingen. Samtidig har de 

høyeste lønningene økt. Lønnsstatistikkene viser dermed økende lønnsulikhet 

det siste tiåret.   

 

Lavlønnstilleggene var opprinnelig ment for å heve de lavest lønte og sikre 

mindre lønnsforskjeller. Det har utviklet seg til å bli et ekstra tillegg for å dempe 

økende ulikhet og motvirke effekten av alle andre krefter som skaper 

forskjeller.  De tariffavtalene som har lavest lønn, er ofte de som står svakt i 

lokale forhandlinger. Derfor er lavlønnstilleggene blitt stadig viktigere ved 

tariffoppgjørene.  Og ekstra viktig i år.  

Våre krav ble formulert av representantskapet den 16. februar. Vi krevde at 

kjøpekraften skulle opprettholdes, at lønningene samlet sett skulle holde tritt 



med prisstigningen, ikke en øre mer. Etter at Teknisk beregningsutvalg justerte 

sine prognoser for prisveksten, rett før forhandlingene kom i gang, tilsa dette en 

ramme for lønnsveksten på 2,8 prosent. 

Innenfor denne rammen ville vi prioritere de lavest lønte med et ekstra løft.  

 

Våre krav tok hensyn til både arbeidsplasser og til de som sliter med økonomien.  

Men også i år måtte vi be om hjelp fra Riksmekleren. Med NHOs krav om 2,2 pst 

lønnsvekst, altså i realiteten en kraftig reallønnsnedgang, ble avstanden for stor 

til at vi klarte å komme i mål gjennom forhandlinger.  

NHO begrunnet kravet om reell lønnsnedgang med krisen vi står i og 

lønnsveksten hos handelspartnerne. Men denne krisen handler ikke om norsk 

konkurranseevne. Norsk konkurranseevne har styrket seg betraktelig de siste 

årene. Denne krisen kan ikke løses med reallønnsnedgang. Tvert imot. Det 

handler om å berge arbeidsplasser, ikke minst i tjenestenæringene. Og da kan 

ikke folk få dårligere råd.   

Det ble en svært vanskelig mekling, og jeg legger ikke skjul på at jeg etter hvert 

trodde at vi ikke kom i mål. At vi, for første gang i manns minne, måtte ty til 

streik i et mellomoppgjør. Plassfratredelsen var levert. Vi var 14 timer på overtid. 

Flere tusen LO-medlemmer - bussjåfører, medlemmer innenfor bygg og anlegg, i 

industribedrifter og i mat- og drikkeproduksjon – stod klare til å streike fra 

arbeidstidens begynnelse den søndagsmorgenen. 

Men så – da vi var i ferd med å kaste kortene og pakke sakene våre – la 

riksmekleren fram en skisse for forhandlingsdelegasjonene på begge sider.  

Med en ramme på 2,7 prosent, 0,1 prosentpoeng under kravet på 2,8 prosent, 

mangler det 30 øre per time på å opprettholde kjøpekraften. Det viktige kravet 

om et ekstra lavlønnstillegg var inne. Det valgte et enstemmig 

forhandlingsutvalg å akseptere. Da var vi i mål. 

Det sentrale oppgjøret innebærer et generelt tillegg på 2,25 kroner per time for 

alle. Det blir 4 378 kroner mer i året.  

Lavlønte får et tillegg på 1 krone i timen ekstra, altså 3,25 kroner. Det bli 6.377 

kroner mer i året – til alle arbeidstakere som er omfattet av overenskomster 

med en gjennomsnittslønn som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig 

industriarbeiderlønn. 

Så vil jeg nevnte to ting til som også ligger i Riksmeklerens møtebok, og som det 

er verdt å minne om:  



Det skal nå føres lokale forhandlinger, på bakgrunn av den enkelte bedrifts 

økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne. Og disse 

forhandlingene skal være reelle.  

Og videre: 

Partene forutsetter at resultatet av de sentrale og lokale forhandlingene skal 

være normgivende både for ledere og ansatte, og for hele arbeidsmarkedet for 

øvrig.  

Med dette legger jeg fram forhandlingsutvalgets enstemmige innstilling til 

meklingsprotokollen for mellomoppgjøret 2021 i LO-NHO-oppgjøret. 

Gjennom dette godkjennes også oppgjøret med Virke, som er gjennomført 

innenfor frontfagets ramme og etter de samme prinsipper.  

 

 


