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Systemtilpasninger til lønnsoppgjøret

• Hvordan håndtere lønnsoppgjøret 
Løsningen ivaretar: 

- At de ansatte er registrert med riktig avtaleområde
- Endring av hovedlønnstabellen til LO/YS fra 01.05.2022
- Endring av tillegg fra 01.05.2022



AKADEMIKER OG 
UNIO
AVTALEOMRÅDET
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Akademiker og Unio avtaleområdet

Ansatte vil bli flyttet til tarifftype 73 Overenskomstlønn som innsendt i lister (mal) i sak til 
DFØ.

Ansatte på SPENN:
Ingen endring, registreres på SPENN som før.

Ansatte på Stige (lang og kort):
Det vil ikke bli opprettet en stige for lang og en for kort foreløpig. Dette kommer senere. 
De ansatte vil bli plassert på STIGE1, som finnes fra før. Ansatte som er på stige lang og 
som er på år 11-16 vil bli plassert med Lønnstrinn (år) 11.



Akademiker og Unio avtaleområdet

Stillingsansiennitet (ST dato):
Navn på ST dato i infotype 0041 er endret fra «Stillingsanns Akadem» til «Stillingsansiennitet». 
ST dato for ansatte på stige legges inn i infotype 0041. For ansatte som er direkteplassert vil ST 
dato fremdeles være fiktiv for å plassere vedkommende på lønnstrinn (år) 11. Dette vil komme 
senere.

Ansiennitetsopprykk for ansatte på stige:
Automatisk opprykk for de 10 første årene som per dags dato.

Ansatte på stige lang vil ikke få automatisk opprykk fra år 10 til år 16. Dette vil komme senere.



Akademiker og Unio avtaleområdet

Stipendiater og spesialistkandidater (1017 og 1476):
Ingen endring, registreres på STIGE2 som før.



LO OG YS 
AVTALEOMRÅDET
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LO og YS avtaleområdet

Ansatte vil bli flyttet til tarifftype 71 A-regulativ som innsendt i lister (mal) i sak til DFØ.

Ansatte på SPENN:
Ingen endring, registreres på SPENN som før.



LO og YS avtaleområdet

Ansatte på Stige (lang og kort):
Det vil bli opprettet nye tariffgrupper for kort og lang stige. 

Tarifftype 71 A-regulativ, tariffområdet: 95 Ansatte på stige

• Kort stige = Tariffgruppe KORT_00 til KORT_10. For ansatte som er 
direkteplassert, er det opprettet en tariffgruppe som heter KORT_DP.

• Lang stige = Tariffgruppe LANG_00 til LANG_16. For ansatte som er 
direkteplassert, er det bli opprettet en tariffgruppe som heter LANG_DP.



LO og YS avtaleområdet  

Stillingsansiennitet (ST dato):
Navn på ST dato i infotype 0041 vil bli endret fra «Stillingsanns Akadem» til «Stillingsansiennitet», 
og tas i bruk for ansatte på LO og YS tariffområdet på stige.

Stillingsansiennitetsdato styrer foreløpig ikke hvilket år på stigen i infotype 0008/0509. Det kommer 
senere.

ST dato må ikke legges inn for tidligere perioder i infotype 0041 enn 01.05.2022. Det må legges 
inn ny forekomst fra 01.05.2022 hvor ST dato legges inn.



LO og YS avtaleområdet

Ansiennitetsopprykk for ansatte på stige
Ansatte på stige vil ikke få automatisk opprykk. Det kommer senere.



LO og YS avtaleområdet 

Tariffgrupper for lønnsrammer
DFØ vil vente med å avgrense lønnsrammer til ansatte er flyttet til ny tariffgruppe.

Hvilken tariffgruppe stillingskodene er gyldige mot, oppdateres fra lønnsramme til 
Stige. Når dette er oppdatert i produksjon vil man få feilmelding hvis man forsøker 
å registrere noen på lønnsrammer i infotype 0008 eller 0509 etter 01.05.2022.

Lønnstrinn på lønnsrammer er oppdatert med nye satser fra 01.05.2022. Dersom 
det skulle være noen ansatte som er registrert med lønnramme når endringene 
tas til produksjon, vil de derfor få ny sats på lønnstrinnet fra 01.05.2022. 

Dersom det er behov for å endre på lønn i perioden etter 01.05.2022, vil man få 
feilmelding på lønnsrammer → Man må endre til Stige lang eller kort.



LO og YS avtaleområdet

Stipendiater og spesialistkandiater (1017 og 1476)
Det vil bli opprettet nye tariffgrupper for stillingskode 1017 og 1476.

Tarifftype 71 A-regulativ, tariffområdet: 95 Ansatte på stige, tariffgruppe STIGE2_0 
til STIGE2_4.



LO og YS avtaleområdet 

Lønnsopprykk for lønnsrammer perioden 01.05.2022-31.08.2022
DFØ vil fjerne ansiennitetsopprykk for ansatte som har vært eller er registrert med 
lønnsrammer i perioden 01.05.2022 til 31.08.2022, dette gjelder både infotype 0008 og 
0509.

Lønnsopprykk slettes i forbindelse med endringene på ansatte som er meldt fra om i sak 
til DFØ (viser til kundenotat 26/2022).



LO og YS avtaleområdet 

E-skjema (tilsetting og stillingsendring)

Det vil bli gjort tilpasninger i e-skjema slik at stillinger for LO og YS tariffområdet 
får opp de nye valgene for stige kort og lang og at det kan registreres ST dato.



ANNET
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Andre systemtilpasninger

YHR_BEDRIFTSNUMMER
Det er lagt til en ny kolonne i YHR_BEDRIFTSNUMMER som heter «Uorg. Avt» 
(Uorganiserte følger avtalen til). Før 01.05.2022 vil dette feltet være blankt. DFØ 
vil oppdatere til 71 (LO og YS tariffområdet) eller 73 (Akademiker og Unio
tariffområdet) fra 01.05.2022 ut fra informasjon i sak sendt DFØ.

ToA løsningen (gjelder enkelte firmaer i UH sektoren)
Det vil bli gjort tilpasninger i ToA løsningen. Det blir sendt ut informasjon til kunder 
som er oppe på ToA løsningen når endringene er klare for å tas til produksjon.



Andre systemtilpasninger

Felt i infotype 0001 som sier hvilken avtale den ansatte er på

Det er ikke gjort endringer i feltet Lønn / Akademikere under Tilleggsfelt. Dette 
kommer senere. 
For eksempel står det fremdeles «Akademiker pr startdato for nåværende 
Hovedtariffavtale», men dette gjelder også Unio og eventuelt uorganiserte dersom 
disse følger Akademiker og Unio avtaleområdet.
.
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