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Statsrådets beslut om begränsning av löneglidning inom statsförvaltningen 

Statsrådet har i dag, den 28 maj 2014 fattat bifogade beslut om en begränsning av 

löneglidningen inom statsförvaltningen, som finansministeriet härmed sänder till 

mottagarna för kännedom och tillämpning. 

 

I beslutet konstateras att arbetsmarknadens centralorganisationer i sysselsättnings- och 

tillväxtavtalet har avtalat att man under det rådande ekonomiska läget under 

avtalsperioden 2014–2017 ska förhålla sig restriktivt när det gäller kostnadsökning som 

har betydelse för konkurrenskraften. Enligt statsrådets rambeslut för statsfinanserna av 

den 3 april 2014 begränsas löneglidningen inom staten till den genomsnittliga nivån på 

den allmänna arbetsmarknaden.  

 

Genom statsrådets beslut fastställs, som det närmare framgår av beslutet, att 

löneglidningen inom statsförvaltningen begränsas så att nivån på löneglidningen genom 

arbetsgivarens åtgärder begränsas fr.o.m. den 1 juni 2014 till slutet av ramperioden 

2015–2018, dvs. till den 31 december 2018. 

 

Finansministeriet följer genomförandet av riktlinjerna i detta statsrådets beslut och dess 

effekter med tanke på lönepolitiken. Finansministeriet tillställer årligen ämbetsverken 

uppgifter om löneglidningen och om den strukturella fördelningen. Ministerierna, 

förvaltningsområdets förhandlingsmyndigheter och ämbetsverk bör på ett sådant sätt som 

de bedömer lämpligt styra och följa verkställandet av beslutet och dess verkningar.  

 

I rambeslutet har man uppskattat den kalkylerade besparing av omkostnaderna som 

begränsningen av löneglidningen medför. Begränsningen genomförs så att för 2015 

minskas ämbetsverkens budgetfinansierade anslag med 0,44 procent av 

arbetskraftskostnaderna.  I fråga om 2016–2018 granskar finansministeriet i samband 

med beredningen av budgeten för 2016 den förverkligade löneglidningsutvecklingen för 
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ämbetsverken och de andra arbetsmarknadssektorerna och likaså utvecklingen av 

ämbetsverkens sammanlagda löneutgifter. Utifrån detta fattas beslut om hur minskningen 

för 2016–2018, motsvarande totalt 1,32 procent, riktas till ämbetsverk och moment i de 

kommande budgetarna. 
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