Vedlegg 3

Vedlegg 3 til HTA:
Retningslinjer for lokale forhandlinger
– God forhandlingsskikk
Det vises til HTA kapittel 3, punkt 3.2.1.
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 skal
gjennomføre årlige evalueringsmøter om de lokale lønnsforhandlingene.
Lønnspolitiske drøftinger
Drøftingsmøter etter HTA kap. 3 pkt. 3.2.1 er lønnspolitiske drøftingsmøter der
partene drøfter bruken av alle forhandlingsbestemmelsene.
Arbeidsgiver har ansvar for gjennomføring av lønnspolitiske drøftinger og
forhandlinger. Det er arbeidsgiver som innkaller partene til drøftings- og
forhandlingsmøter. Drøftingsmøter legges så tidlig at organisasjonene og arbeidsgiver
får tid til å arbeide med konkrete krav og tilbud. Der forhandlingene desentraliseres,
bør det i tillegg til et samlet drøftingsmøte også gjennomføres drøftingsmøter på
desentralisert nivå.
De parter som lokalt blir enige om det, kan gjennomføre forhandlingene etter
forhandlingssammenslutningsmodellen.
I drøftingsmøte tar partene blant annet 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 fra alle parter
- Hvilken statistikk og hvilke lønnsopplysninger arbeidsgiver skal legge frem i
forbindelse med forhandlingene
- Rutiner for informasjon av forhandlingsresultater
Tillitsvalgtes rett til å få faktiske opplysninger om lønnsvilkår ved lokale
forhandlinger
I forbindelse med lokale lønnsforhandlinger etter HTA kap. 3, 4 og 5 har tillitsvalgte
rett til innsyn i lønnsopplysninger som er relevant for forhandlingene.
For selvstendige rettsubjekter som er organisert etter særlov (f.eks. lov om
interkommunale selskaper og aksjeloven) gjelder den samme rettigheten, dog slik at
tillitsvalgte før utlevering av opplysninger plikter å undertegne en taushetserklæring.
Eventuell oversendelse av opplysningene elektronisk må skje innenfor rammen av
personopplysningsloven.

Ved forhandlinger etter kapittel 3.4.2, 3.4.3 og 5.1 skal aktuelle
organisasjoner meddeles den samlede lønnsendringen som aktes foretatt for
uorganiserte før forhandlingene er sluttført. Ved disse forhandlingene kan
det ikke fastsettes lønnsendringer for uorganiserte utover det som er
meddelt organisasjonene.
Gjennomføring av forhandlinger etter kap 4 pkt 4.2
Følgende legges til grunn ved gjennomføring av lokale forhandlinger etter pkt. 4.A.1
dersom partene lokalt ikke blir enige om annet:
- Partene lokalt nedsetter et beregningsutvalg som fastsetter pottens størrelse for
arbeidstakere som er omfattet av forhandlingene etter pkt. 4.A.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 omfatte eventuelle tilbud til uorganiserte, angitt på stillingskategori
- 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

