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1.  INNLEDNING 
 

Til deg som er ansatt i Berlevåg kommune 
 

Kommunene er gjennom hovedtariffavtalene gitt anledning til å utøve en lokal lønnspolitikk, i 

første rekke i forbindelse med tilsettinger og/eller lokale lønnsforhandlinger. Lønnspolitikken 

skal sikre sammenhengen mellom lønn og stillingens ansvar og innhold, og arbeidstakerens 

kompetanse og innsats. Lønnspolitikken kan også utformes med sikte på å rekruttere og 

beholde kvalifiserte ledere og medarbeidere.  

 

Dette dokumentet er et resultat av at kommunen ønsker å sikre helhet, kontinuitet og 

strategisk arbeid i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger og lønnsfastsetting. Det er 

samtidig viktig å være klar over at en stor del av lønnsutviklingen for store 

arbeidstakergrupper skjer gjennom de sentrale tariffoppgjørene. For den enkelte arbeidstaker 

innebærer dette at det er summen av det som skjer gjennom de sentrale tariffoppgjør og de 

lokale forhandlinger som utgjør hva den enkelte til enhver tid har i lønn.   

 

Lokale lønnsforhandlinger har vært preget av balansegangen mellom det å skape 

forventninger – og det å innfri dem, noe som også er en utfordring i utarbeidelse av en lokal 

lønnspolitikk.  Innenfor de føringer og signaler som en lønnspolitikk gir, vil det måtte foretas 

prioriteringer.  Dette vil igjen medføre at det kan være forventninger som ikke blir innfridd. 

Arbeidsgiver har imidlertid i samhandling med arbeidstakerorganisasjonene forsøkt å skape 

og uttrykke en lokal lønnspolitikk der det er oppslutning om hovedlinjene, og som i rimelig 

grad gir forutsigbare, forståelige og akseptable resultater ved fastsettelse og forhandlinger om 

lønn. 

 

Kommunesektoren vil møte store utfordringer med hensyn til å kunne rekruttere og beholde 

arbeidskraft generelt, og arbeidskraft med spisskompetanse og spesialkompetanse spesielt.  

Utfordringer som synes særlig aktuelle er: 

 

 generelt lønnsnivå i kommunene i forhold til privat sektor 

 generelt lønnsnivå i kommunene i forhold til statlig sektor 

 generelt lønnsnivå i kommunene i forhold til fylkeskommunal sektor 

 lønnsnivå mellom sammenlignbare bransjer/grupper i ulike tariffområder 

 grunnlag for fastsetting av lønn (kriterier) og grad av fleksibilitet 

 ansattegoder og vilkår ut over ordinær lønn 

 

Berlevåg kommune som arbeidsgiver ønsker å føre en aktiv lønnspolitikk.  Dette innebærer 

ikke nødvendigvis at kommunen skal være lønnsledende, men at arbeidsgiver skal kunne 

bruke lønn som et fleksibelt virkemiddel innenfor rammen av gitte retningslinjer, jf. pkt 3. 

"Grunnlag for lønnspolitikken". 



2. MÅLSETTING 
 

Overordnet mål 

 

 Lønnspolitikken skal som en del av den helhetlige arbeidsgiverpolitikken være et viktig 

virkemiddel for å nå kommunens mål som er nedfelt i strategisk planverk til enhver tid. 

 Lønnspolitikken er ett av flere virkemidler for å sikre kvalifiserte og motiverte 

medarbeidere, samt et bidrag for å stimulere til økt produktivitet og effektivitet. 

 Lønnspolitikken skal bidra til at alle ansatte føler seg verdsatt. 

 

Mål 

 

 Berlevåg kommune skal kunne tilby en lønn som gjør det mulig å rekruttere og beholde 

medarbeidere med de ønskede kvalifikasjoner/den ønskede kompetanse. 

 

 De ansatte skal lønnes i samsvar med oppgaver og ansvar tillagt stillingen og i forhold til 

utdanning og erfaring. 

 

 Lønna skal oppleves som mest mulig rettferdig og stimulere til positiv arbeidsinnsats. 

 

 Lønna skal bidra til å motivere og belønne kompetanse, dyktighet og resultater. 

 

 Lønna skal motvirke kjønnsmessige lønnsforskjeller, samt gi eldre arbeidstakere en 

rimelig lønnsutvikling og en verdig avslutning på arbeidslivet. 

 

 Lønna skal vurderes ut fra de kriterier og prinsipper som partene legger til grunn og som 

er nedfelt i hovedtariffavtalene og i dette dokumentet. 

 

 Lønnsnivået i Berlevåg kommune skal ligge på et konkurransedyktig nivå sett i forhold til 

sammenlignbare kommuner. 

 

 Lønn skal som hovedregel være betaling for arbeid og ikke et belønningssystem. Dette for 

å unngå et system der vi begynner med bonuslønn basert på subjektive og ikke 

etterprøvbare kriterier. 

 

 

3.  GRUNNLAG FOR LØNNSPOLITIKKEN 
 

3.1  Basislønn 

 

I Berlevåg kommunes lønnspolitikk benyttes begrepet basislønn om en samlet vurdering eller 

”verdsetting” av en stilling i forhold til lønnsplassering ut fra følgende komponenter: 

 

1.a)  Stillingens lønnsnivå - kommune 

Dette omfatter stillingens ordinære funksjoner, kompetansekrav og eventuelt 

minstelønnsgaranti (se tabellen nedenfor), og vil være det normale utgangspunkt for 

innplassering i stillinger. Se for øvrig HTA kap 3, 4 og 5. 

 

4.1 - Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - pr. 1.5.2016  



 

HTA kapittel 4 - laveste grunnlønn ved 16 års lønnsansiennitet pr 1. mai 2016 

Pr. 1. mai 2016 skal arbeidstakere med minimum 16 års lønnsansiennitet ikke ha lavere 

grunnlønn enn kr 384 700,- i 100 prosent stilling. 



1.b) Stillingens lønnsnivå - stat 

Lønn omfatter stillingens lønn etter hovedlønnstabellen og tilleggslønnstabellens 

satser dersom ikke annet er avtalt. Ved tiltredelse foretas innplassering på lønnsplanen 

for vedkommende yrkesgruppe. Stillingskode, stillingsbetegnelse og 

lønnsramme/lønnsspenn skal benyttes. Lærernes lønnssystem er i hovedsak basert på 

formell kompetanse og ansiennitet. 

 

1.c)  Lokal lønnsvurdering  

Stillingens funksjoner og kompetansebehov/-krav kan tilsi en vurdering ut over pkt. 1, 

jf. HTA. Etter 6 måneders prøvetid er det mer riktig å ta en lønnsvurdering. 

 

1.d)  Lokalt lønnsmarked 

For en del stillinger kan også det lokale/regionale lønnsmarkedet tilsi en vurdering av 

lønnsnivå over pkt. 1 og/eller 2, jf. HTA.   

 

Til sammen utgjør disse komponentene det som til enhver tid vil utgjøre stillingens basislønn 

i kommunen. Vurdering av basislønn skjer ved tilsetting, evt. omgjøring av stilling. 

 

3.2 Kompetanse 

 

Berlevåg kommune som arbeidsgiver vil benytte lønn som et aktivt virkemiddel for å 

stimulere ansatte til å øke sin kompetanse. Utvikling og tilegnelse av formal- og/eller 

realkompetanse skal være et element i vurdering av lønn ut over basislønnen, forutsatt at 

denne anvendes og vurderes som relevant for kommunen. Dette avklares under lønnssamtale, 

og knyttes opp mot strategisk opplæringsplan. 

 

Når det gjelder lønnsmessige vurderinger i forbindelse med etter-/videreutdanning vil 

Berlevåg Kommune forholde seg slik til dette: 

 

 Gjennomført kompetansegivende videreutdanning i henhold til vedtatt opplæringsplan 

eller etter særskilt avtale med arbeidsgiver, gir rett til særskilte forhandlinger, jf. HTA.  

 

 Dersom utdanning utover dette er gjennomført, foretas lønnsvurdering gjennom lokale 

forhandlinger, jf. HTA. 

 

Nedenfor er skissert noen generelle hovedprinsipper/retningslinjer for vurdering av personlige 

kompetansetillegg. 

 

 I denne sammenheng vil økt realkompetanse innebære at kompetansens dybde og/eller 

bredde har økt med synliggjøring i utførelse av arbeid. 

 

 For toppledere vil en totalvurdering av stillingens lønn i mindre grad bli påvirket av 

gjennomført etter-/videreutdanning, men i større grad reflektere ansvarsområde og 

resultatoppnåelse. For ledere på lavere nivå kan videreutdanning innen ledelsesfag på 

min. 60 studiepoeng og/eller relevant etterutdanning gi grunnlag for differensiering av 

lønn, jf. HTA.   

 

3.3  Kriterier 

 



Berlevåg kommune vil også benytte lønn som et virkemiddel for å motivere til, og belønne, 

resultatoppnåelse og effektiv utførelse av arbeidsoppgaver. Styrende for slik lønnsutvikling er 

partenes vurdering av i hvilken grad den enkelte arbeidstaker og/eller gruppe av 

arbeidstakere/avdeling har bidratt til at Berlevåg kommune når sine mål. Vurderingen skal 

foretas i forhold til alle arbeidstakere uansett stilling og organisatorisk plassering. 

Det må være samsvar mellom de krav som stilles til organisasjonen og de betingelser som gis 

gjennom politiske vedtak. Dersom man forventer og stiller krav til service, effektivitet og 

tjenesteyting på et høyt nivå i forhold til våre brukere, må også de som er ansvarlige for dette 

gis reelle virkemidler i arbeidet med å løse oppgavene. 

 

Stillingsbeskrivelser og utviklingssamtaler skal gjennomføres og blir viktige utgangspunkt for 

en slik vurdering. 

 

Normer og verdigrunnlag 

 I praksis etterleve og være ambassadør for kommunens normer og verdigrunnlag, 

personalpolitiske handlingsplaner og overordnede målsettinger 

 Lojalitet 

 

Resultatoppnåelse 

 I forhold til vedtatte planer i kommunen og enheten for øvrig 

 I forhold til formidling og opparbeiding av aksept for vedtatte og/eller avtalte mål 

 I forhold til aktiv inkludering av ansatte, og aktiv deltakelse i utvikling og gjennomføring 

av strategier/ løsninger og handlingsplaner for å nå vedtatte mål 

 I forhold til kvalitet i utførelse 

 

Budsjett 

 Utvise god budsjettforståelse 

 Bidra til god budsjettstyring 

 Effektivisering av virksomheten 

 

Kompleksitet 

 I forhold til planlegging og organisering 

 I forhold til problemløsning og beslutning 

 I forhold til utviklingsområder 

 I forhold til sammensatte oppgaver 

 

Kompetanse 

 Generell utdanning, videreutdanning og erfaring som er relevant for stillingen 

 I forhold til hvordan kompetansen reelt benyttes i stillingen 

 

Andre vurderingskriterier 

 Serviceinnstilling 

 Evne og vilje til samarbeid, samhandling og teamarbeid 

 Ansvar, pålitelighet og innsatsvilje 

 Evne/vilje til endring, omstilling og utvikling av organisasjonen 

 Vise selvstendighet og kreativitet i oppgave- og problemløsning 

 Stimulere til medarbeidernes faglige utvikling 

 Vilje til egen faglig utvikling 

 Bidra til et godt og positivt fysisk/psykisk arbeidsmiljø 



 

3.4  Lønnsrelasjoner 

 

Toppledere 

Gruppen som utgjør topplederne i Berlevåg kommune er Rådmanns strategiske ledergruppe. 

Strategisk ledergruppe skal ha vurdert og fastsatt sin lønn/-utvikling i henhold til HTA kap. 3 

pkt. 3.4.1 og de lederavtaler som er inngått. Ledere er sentrale premissleverandører for i 

hvilken grad kommunen når sine mål, og for å kunne rekruttere og beholde dyktige toppledere 

må kommunen være villig til å gi disse konkurransedyktige vilkår. Lønns- og arbeidsvilkår 

for toppledere fastsettes særskilt i egne forhandlinger og inngår ikke i de generelle 

lønnsforhandlingene i kommunen. 

 

Øvrige ledere 

Ledere skal koordinere og lede avdelinger/faggrupper av ulik størrelse og kompleksitet. 

Generelt skal ledere forvente å bli vurdert mht lederkvaliteter og oppfølging av lederavtaler i 

tillegg til øvrige vurderingskriterier, og at dette vil være en komponent i lønnsfastsettingen. 

 

Berlevåg kommune er opptatt av å rekruttere og utvikle dyktige ledere, og vil som hovedregel 

lønne disse høyere enn de medarbeiderne de skal lede. 

 

Stab/fagspesialister 

Berlevåg kommune er avhengig av dyktige fagfolk innen sine ulike tjenesteområder, og vil 

legge til rette for at dyktige fagpersoner skal kunne gjøre en faglig karriere i kommunen som 

et alternativ til å søke lederstillinger. Lønnssystemet gir gode muligheter for en fleksibel 

faglig avlønning. Ut fra særskilte markeds- eller kompetanseforhold vil kommunen i spesielle 

tilfeller vurdere å lønne fagspesialister høyere enn vedkommendes nærmeste leder. 

 

3.5  Lønnssamtale: 

 

Dersom den ansatte gjennom to år oppnår en vesentlig lavere lønnsutvikling enn 

lønnsutviklingen for sammenliknbare stillinger i virksomheten, skal det gjennomføres en 

lønnssamtale mellom arbeidsgiver og den ansatte. Hovedtema i denne samtalen skal være 

lønnsutviklingen for den ansatte. Den ansatte har rett til å la seg bistå av sin tillitsvalgte. I 

samtalen skal arbeidsgiver og den ansatte i fellesskap diskutere hvilke tiltak som kan 

iverksettes for at den ansatte skal oppnå bedre lønnsutvikling. Det skal føres referat fra 

samtalen dersom den ansatte ber om det, jf. HTA kap. 3 pkt. 3.2.2. 

 

Lønnssamtaler skal innarbeides som en fast ordning for alle ansatte. Eget utarbeidet skjema 

kan benyttes , se vedlegg 1. 

 

3.6 Senior 

 

Seniorer skal kunne gis egnede tilbud om individ-/stedstilpassede tiltak i henhold til 

individuelle planer, jf. utviklings-/lønnssamtale.  

 

Det skal årlig drøftes hvorvidt deler av lønnsoppgjør/-regulering skal gå til seniorer. 

 

3.7 Likestilling 

 



Alle ledere skal ta ansvar for og arbeide målbevisst for at både kvinner og menn uavhengig av 

religion og etnisk opprinnelse får samme mulighet til lønnsutvikling og avansement. 

 

Lokale forhandlinger skal bidra til å fjerne eventuelle kjønnsbetingede lønnsforskjeller på alle 

nivå. 

 

Kriterier som benyttes i lokale forhandlinger er kjønnsnøytrale og skal brukes slik at de 

fremmer likestilling.  

 



4.  PROSEDYRE FOR LOKALE LØNNSFORHANDLINGER  
 

Det er lagt føring fra sentralt hold for hvordan lokale forhandlinger skal gjennomføres i HTA 

kap. 3, 4, 5 og vedlegg 3. 

 

For at grunnlaget og gjennomføringen av de lokale forhandlingene skal bli så god som mulig, 

vil både arbeidsgiversiden og fagorganisasjonene bestrebe seg på at best mulig informasjon 

om kommunens lønnspolitikk og spesielt kriteriene, gjøres kjent for de berørte parter. Slik 

informasjon kan gis i form av informasjonsmøter, brev, rundskriv m.v. 

 

Som en del av grunnlagsmateriellet som benyttes under de lokale forhandlingene, vil  

forhandlingsutvalget bl.a. innhente prioriteringer med begrunnelse fra toppledere / ledere med 

personalansvar / nærmeste leder. Fagorganisasjonene vil innhente sine  prioriteringer fra f.eks. 

plasstillitsvalgte. Grunnlaget for prioriteringene vil være basert på de nedfelte kriteriene i kap 

3 samt utviklings-/lønnssamtaler.   

 

Årlige lokale forhandlinger:  

 

Forhandlingene føres på grunnlag av sentrale føringer, en selvstendig lokal lønnspolitikk og 

lokale føringer. Forhandlingene føres en gang i kalenderåret med virkning fra avtalt dato. 

 

Forberedende møte / drøftingsmøte etter HTA kap. 3 pkt. 3.2.1 og vedlegg 3: 

 

Før de årlige forhandlingene starter skal det gjennomføres et forberedende møte mellom 

partene der man bl.a. gjennomgår forhandlingsgrunnlaget, forhandlingspottens størrelse, 

hensynet til likestilling, referat fra forrige forhandlinger, evalueringsmøte mv., og avtaler 

kravfrist og møteplan for gjennomføringen. 

 

Videre drøftes hvordan eventuelle sentrale føringer skal følges opp, evt. andre føringer som 

partene blir enige om, og andre lønnspolitiske forhold i virksomheten, for eksempel 

prioriteringer i forhold til kriteriene, årlige satsningsområder og planverk. 

 

Det avtales hvilke informasjonsrutiner som skal følges i forbindelse med resultatet av 

forhandlingene. Det må utarbeides gode rutiner som sikrer de tilsatte informasjon om de 

årlige forhandlingene og hvilken mulighet en har for å fremme krav. 

 

Partene må klargjøre hvilken type tallmateriale som skal benyttes i forhandlingene.  Samme 

type tallmateriale/statistikk bør brukes fra år til år slik at det blir mulig å sammenligne tallene 

og følge utviklingen. 

 

Det skal utarbeides et referat fra det forberedende møtet. 

 

Evalueringsmøte: 

 

Partene må komme sammen kort tid etter de årlige forhandlingene for å evaluere 

gjennomføringen av forhandlingene. Eventuelle forslag til forbedringer mv. skal nedfelles i et 

referat. 

 

 

 



 

Stillinger etter HTA kap. 4A pkt. 4.A.1: 

 

Partene sentralt kan avsette en viss andel av den økonomiske rammen til lokale forhandlinger 

etter denne bestemmelsen. 

 

Partene sentralt fastsetter virkningstidspunkt og tidspunkt for når de lokale forhandlingene må 

være sluttført. 

 

Partene lokalt fastsetter den totale pottens størrelse for arbeidstakere som er omfattet av 

forhandlingene etter dette punkt. 

 

Kravene fremmes overfor den enkelte arbeidsgiver. 

 

Alle endringer må skje innenfor rammen av Hovedtariffavtalens bestemmelser. 

 

Det skal skje en gjensidig økonomisk kontroll av forhandlingsresultatene. 

 

Særskilte forhandlinger etter HTA kap. 4 A pkt. 4.A.2:  

 

Partene lokalt kan uavhengig av det som er nevnt under i HTA kap. 4 pkt 4.A.1 og 4.A.3 ta 

opp forhandlinger om omgjøring av stillinger, alternative lønnsplasseringer og/eller annen 

godtgjøring innenfor Hovedtariffavtalens bestemmelser når: 

•  det er foretatt betydelige organisatoriske og/eller bemanningsmessige endringer 

•  det er skjedd betydelige endringer i en stillings arbeids- og ansvarsområde 

•  en stillings arbeids- og ansvarsområde er betydelig endret som følge av at arbeidstakeren i 

stillingen har fullført kompetansegivende etter-/ videreutdanning (utdanningen skal 

imidlertid være avtalt med nærmeste leder, ha betydning for det videre arbeidet i 

kommunen, samt være definert i strategisk opplæringsplan). 

 

Virkningstidspunktet for eventuelt forhandlingsresultat settes til den dato endringen fant sted. 

 

Rekruttere og beholde etter HTA kap. 4 A pkt. 4.A.3: 

 

I de tilfeller der er helt spesielle problemer med å rekruttere eller beholde kvalifiserte 

arbeidstakere, vil partene etter forhandlinger kunne inngå avtale om endret lønnsplassering for 

den enkelte arbeidstaker. 

 

Kommer partene ikke til enighet ved forhandlinger, kan tvisten ikke ankes.  Arbeidsgivers 

siste tilbud skal vedtas. 

 

Stillinger etter HTA kap. 5: 

 

Fastsetting av lønn for disse stillingene foregår i sin helhet lokalt i den enkelte kommune, jf. 

HTA kap 5 pkt. 5.0. 

 

Årlig lønnsregulering etter HTA kap. 5 pkt. 5.1: 

 

Ved lønnsregulering for disse stillingene tas det hensyn til lønnsutviklingen i tariffområdet,  

kommunen totale situasjon, herunder økonomi og krav til effektivitet. 



 

Ved forhandlinger kan det gis både generelle og individuelle tillegg. 

 

Partene lokalt kan avtale at hele eller deler av lønnsreguleringen benyttes av arbeidsgiver til 

lønnsfastsettelse.  

 

Annen lønnsregulering etter HTA kap. 5 pkt. 5.2: 

 

Der det foreligger spesielle behov for å rekruttere og beholde arbeidstakere, kan det tas 

hensyn til dette ved lønnsfastsettelse. 

 

Ved skifte av stilling eller vesentlig endring av stillingens arbeidsområde skal det foretas en 

lønnsvurdering for stillingsinnehaver basert på ny eller endret stilling. 

 

Lønnsregulering etter denne bestemmelsen skjer etter drøftinger mellom de berørte parter. 

 

Bonusavlønning etter HTA kap. 3 pkt. 3.6: 

 

Kommunen kan innføre godtgjøring i form av bonus for ansatte eller grupper av ansatte.  

 

Mål og resultatindikatorer som legges til grunn for denne godtgjøringsformen skal på forhånd 

være drøftet med de berørte ansattes organisasjoner i de enkelte tilfeller der bonusavlønning 

skal benyttes.  Bonusavlønning dekkes innenfor den enkelte enhets/avdelings budsjett. 

 

Lederavlønning etter HTA kap. 3 pkt. 3.4: 

 

Lønn til Rådmann og lederstillinger på tilsvarende nivå og/eller med sammenlignbart arbeids- 

og ansvarsnivå fastsettes etter forhandlinger. Vurdering av lederlønninger foretas en gang i 

året. 

 

Når det gjelder grunnlag for vurderingene vises det til HTA kap. 3 pkt. 3.4. 

 

Berlevåg kommune innfører lederavtaler hvor det bl.a. beskrives målbare resultatkrav.  

 

Unge arbeidstakere: 

 

Bestemmelse om avlønning av unge arbeidstakere er tatt ut av HTA.  

 
Unge arbeidstakere 06. juni 2012 
Alder Minstelønn 
Yngre enn 16 år 80 % av minstelønn for stillinger uten krav til utdanning 
Fra 16 til 18 år 90 % av minstelønn for stillinger uten krav til utdanning 

 

 

Timesatsen vil bli regulert i forhold til framtidige sentrale generelle tillegg som blir gitt. 

 

Hovedtillitsvalgte: 

 

Lønn til hovedtillitsvalgte reguleres av HTA kap. 3 pkt. 3.5. Hovedtillitsvalgtes lønn 

forhandles sentralt av arbeidstakerorganisasjonene som er part i Hovedtariffavtalen. 

Avtaleverket hjemler ikke annen forhandlingsrett.   



 

 

 

 

5. ETIKK I FORHANDLINGSPROSESSEN 
 

Partene forutsetter følgende: 

 

 Opplysninger som framkommer i løpet av forhandlingsprosessen om krav og tilbud 

skal behandles konfidensielt. 

 

 Opplysninger som framkommer om enkeltpersoner i løpet av forhandlingsprosessen 

skal ikke bringes videre. 

 

 Dersom det foreligger lønnskrav på noen som selv deltar i en forhandlingsdelegasjon, 

bør partene vurdere om vedkommende skal fratre når eget krav behandles. 

 

 

 Retningslinjer for lokale forhandlinger – God forhandlingsskikk: 

 

Hensikten med retningslinjene er å sikre en prosess som medfører at partene lokalt kan 

gjennomføre reelle forhandlinger. 

Dette innebærer blant annet:  

– Drøftingsmøtet etter HTA kap. 3 pkt. 3.2.1 og vedlegg 3 er et lønnspolitisk drøftingsmøte 

og partene bør drøfte bruken av alle forhandlingsbestemmelsene i HTA kap. 4A. 

– Drøftingsmøte legges så tidlig at organisasjonene og arbeidsgiver får tid til å arbeide med 

konkrete krav etter drøftingsmøtet. 

– Dersom forhandlingene desentraliseres bør det i tillegg til et samlet drøftingsmøte i 

kommunen/fylkeskommunen også gjennomføres drøftingsmøter på desentralisert nivå. 

  

De parter som lokalt blir enige om det, kan gjennomføre forhandlingene etter 

forhandlingssammenslutningsmodellen. 

Dersom partene lokalt ikke blir enige om annet kan følgende legges til grunn i forhold til 

lokale forhandlinger etter HTA kap. 4 A pkt. 4.A.1:  

– Første tilbud fra arbeidsgiver legges fram for organisasjonene i et felles åpningsmøte og bør 

gjenspeile krav både fra organisasjonene og arbeidsgiver. 

– Første tilbud bør 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. 

 

Taushetsplikt: 

 



Alle parter har taushetsplikt med hensyn til krav og tilbud på navn som legges fram under 

forhandlingsmøtene.  Det er resultatet av forhandlingene som skal gjøres kjent, dvs 

protokollen/referatet. 

 

 

 

6. RULLERING 
 

Lønnspolitisk plan rulleres hvert annet år eller i forhold til endringer i HA/HTA 



 


