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VEDLEGG 4   
Retningslinjer for lokale forhandlinger – god forhandlingsskikk 
 
Med utgangspunkt i dette vedlegget, utformer de lokale parter retningslinjer for 
gjennomføring av lokale forhandlinger. Hensikten er å sikre gode prosesser slik at 
partene lokalt kan gjennomføre reelle forhandlinger. De lokale parter bør 
gjennomføre årlige evalueringsmøter om de lokale lønnsforhandlingene. 
 
Lønnspolitiske drøftinger 
Drøftingsmøtet etter HTA kapittel 3 pkt. 3.2.1 er et lønnspolitisk drøftingsmøte og 
partene drøfter bruken av alle forhandlingsbestemmelsene. Det anbefales at det 
også avholdes særskilte drøftingsmøter for de årlige forhandlingene etter kapittel 3, 
pkt. 3.4 og kapittel 5, pkt. 5.2. Arbeidsgiver har ansvar for gjennomføring av 
lønnspolitiske drøftinger og forhandlinger. Det er arbeidsgiver som innkaller partene 
til drøftings- og forhandlingsmøter. 

Drøftingsmøtet legges så tidlig at organisasjonene og arbeidsgiver får tid til å arbeide 
med konkrete krav og tilbud. 
 
I drøftingsmøtet tar partene blant annet ta opp: 
− Erfaringer fra tidligere forhandlinger.  
− Forhandlingsforløp. 
− Gjensidig informasjon om forhandlingsutvalgenes sammensetning. 
− Hvem som omfattes av forhandlingene, herunder forholdet til de uorganiserte.  
− Lokal lønnspolitikk og -kriterier. Det skal tilstrebes enighet om kriteriene. 
− Tydelighet i prioriteringer og begrunnelser. 
− Hvilken statistikk og hvilke lønnsopplysninger arbeidsgiver skal legge fram i 

forbindelse med forhandlingene. 
− Rutiner for informasjon av forhandlingsresultater. 

Lokale lønnsforhandlinger 
Dersom de lokale parter blir enige om det, kan arbeidstakerorganisasjoner samordne 
forhandlingene, jf. kapittel 3, pkt. 3.2.1, tredje ledd. Arbeidsgivere i et område (f.eks. 
et prosti) oppfordres til å vurdere teknisk samarbeid for å rasjonalisere arbeidet med 
forhandlingene. 

Følgende legges til grunn ved gjennomføring av lokale forhandlinger etter kapittel 4, 
pkt. 4.1 dersom partene lokalt ikke blir enige om noe annet: 
 
− Partene lokalt nedsetter et beregningsutvalg som fastsetter pottens størrelse for 

arbeidstakere som er omfattet av forhandlingene etter pkt. 4.1. 
− Partene lokalt berammer tidspunkt for oversendelse av krav fra 

arbeidstakerorganisasjonene til arbeidsgiver. 
− Organisasjonene gis anledning til å begrunne sine krav før arbeidsgiver i felles 

møte legger fram første tilbud. 
− Første tilbud bør gjenspeile krav både fra organisasjonene og arbeidsgiver og ikke 

omfatte for stor del av den samlede pott.  
− Tilbudet skal også omfatte eventuelle tilbud til uorganiserte, angitt på 

stillingskategori. 
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− Organisasjonene argumenterer for sine gjenstående krav før det gis ytterligere 
tilbud. 

− Organisasjonene gis mulighet til å være oppdatert om tilbud som gis underveis, 
ved at også påfølgende tilbud presenteres i fellesmøter. 

− Underskriving av protokoller utstår til hele potten er fordelt og organisasjonene har 
fått oversikt over samlet bruk av potten. 

 
Tillitsvalgtes rett til å få faktiske opplysninger om lønnsvilkår ved lokale 
forhandlinger 
I forbindelse med lokale lønnsforhandlinger etter HTA kapittel 3, 4 og 5 har 
tillitsvalgte rett til innsyn i lønnsopplysninger som er relevant for forhandlingene. 

Eventuell oversendelse av opplysningene elektronisk må skje innenfor rammen av 
personopplysningsloven. 
 


