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2. Lokale bestemmelser 

2.1    Parter 

Forhandlingene skal føres mellom arbeidsgiver på det enkelte forhandlingssted 

og hovedsammenslutningenes medlemsorganisasjoner, eventuelt 

underavdelinger av disse. 

 

Alle forhandlingsberettigede organisasjoner under en hovedsammenslutning 

kan lokalt velge å opptre som én part (hovedsammenslutningsmodellen). 

For virksomheter merket "øvrige" er arbeidsgiver på det enkelte 

forhandlingssted og forhandlingsberettigede organisasjoner på forbundsnivå 

parter i forhandlingene, med mindre disse partene blir enige om noe annet. 

De forhandlingsberettigede organisasjonene skal som hovedregel være 

representert av tillitsvalgte på forhandlingsstedet. Arbeidsgiver på 

forhandlingsstedet bør ha skriftlig melding om hvem som er organisasjonenes 

representanter. 

 

Arbeidsgiverrepresentanter og representanter for de forhandlingsberettigede 

organisasjonene sentralt har rett til å bistå i forhandlingene. Øvrige parter skal 

da varsles. Partene er enige i at dette bør skje unntaksvis, og at øvrige parter da 

skal varsles. 

2.2    Forhandlingssteder 

KMD avgjør etter drøftinger med hovedsammenslutningene hvor forhandlingene 

i departementsområdene skal føres. Forhandlingssted drøftes før 

forhandlingene om ny hovedtariffavtale er avsluttet. Forhandlingene skal for 

tariffperioden føres slik vedlegg 2 viser. 

 

Forhandlingene etter pkt. 2.5.1 og 2.5.3 kan delegeres fra forhandlingsstedet i 

vedlegg 2, til nivå/enhet som etter hovedavtalen § 4 nr. 3 er driftsenhet under 

forhandlingsstedet. Delegasjon kan skje for alle eller enkelte forhandlinger, eller 

for et bestemt tidsrom, likevel ikke utover tariffperioden. Delegasjon skal søkes 

avklart lokalt mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte på forhandlingsstedet i vedlegg 



2. Dersom partene ikke blir enige, avgjøres spørsmålet av Statens lønnsutvalg. 

etter drøfting med hovedsammenslutningene.  

 

Dersom det i tariffperioden skjer organisatoriske endringer som gjør det 

vanskelig å gjennomføre lokale forhandlinger ved de forhandlingssteder som er 

fastsatt i vedlegg 2, avgjør KMD hvor disse forhandlingene skal føres i 

tariffperioden etter forutgående drøftinger med hovedsammenslutningene. 

2.3    Lokal lønnspolitikk 

Statens lønnssystem forutsetter at de lokale parter har en omforent lønnspolitikk 

om hvordan lønnssystemet skal brukes og hvilke lønnsmessige tiltak som er 

nødvendig for å nå virksomhetens mål. Lønnspolitikken skal være nedfelt skriftlig 

og være kjent blant de ansatte. 

 

Det enkelte departement/virksomhet utarbeider med utgangspunkt i sine 

oppgaver, personalsituasjon og budsjett en personalpolitikk der lønnspolitikken 

inngår som en innarbeidet del. De lokale parter utformer lønnspolitikken slik at 

likelønn, kompetanse og ansvar, midlertidig ansatte og ansatte i permisjon 

ivaretas. 

 

Det skal utarbeides nødvendige oversikter og sammenstillinger over lønn på alle 

nivå, fordelt på kvinner og menn, og klarlegge eventuelle forskjeller. 

2.4    Virkeområde 

Under lokale forhandlinger kan partene ikke avtale lønns- og arbeidsvilkår mv. 

som har automatisk virkning utover eget forhandlingssted jf. pkt. 2.2. 

2.5    Lokale forhandlinger 

2.5.1    Årlige forhandlinger 

Det føres lokale forhandlinger på forhandlingsstedet jf. pkt. 2.2, dersom en av 

følgende betingelser er oppfylt: 

 

a) Det sentralt er avsatt midler fra den økonomiske rammen til lokale 

forhandlinger. KMD beregner avsetningen til det enkelte forhandlingssted angitt i 

vedlegg 2. Avsetningen fordeles forholdsmessig etter årslønnsmassen, med 

mindre annet er avtalt mellom KMD og LO Stat, Unio og YS Stat. 



b) Arbeidsgiversiden avsetter økonomiske midler, og vurderer eventuelle 

resirkulerte midler. 

 

Med virkning fra 1. juli 2019 er KMD og LO Stat, Unio og YS Stat enige om at det 

lokalt forhandles innenfor en ramme på 1,24 % pr. dato av lønnsmassen på 

forhandlingsstedet i vedlegg 2. Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. 

oktober 2019. 

 

Dersom forhandlingene er delegert, avtaler partene på forhandlingsstedet angitt 

i vedlegg 2, størrelsen på avsetningen. Det settes opp protokoll fra møtet. 

Arbeidsgiver skal dekke reise og opphold for inntil tre personer i hvert 

forhandlingsutvalg. 

Arbeidstakere som har permisjon med lønn omfattes også av forhandlingene, og 

skal vurderes lønnsmessig. Dette gjelder også ansatte i ulønnede 

omsorgspermisjoner, jf. likestillings- og diskrimineringslovens § 33 bokstav c), 

arbeidsmiljøloven § 12-5 og fellesbestemmelsene § 20 nr. 7. 

Arbeidstakere som har permisjon med lønn omfattes også av forhandlingene, og 

skal vurderes lønnsmessig.  

Arbeidstakere som før virkningsdato har gjeninntrådt etter foreldrepermisjon 

uten lønn, jf. arbeidsmiljøloven § 12-5, eller omsorgspermisjon uten lønn, jf. 

fellesbestemmelsene § 20 nr. 7, skal også vurderes lønnsmessig. 

2.5.2    Årlig lønnsregulering for ledere 

Fagdepartementet eller virksomhetens styre fastsetter lønnsendring for 

virksomhetens øverste leder. 

 

Lønnsendring for ledere på neste ledernivå fastsettes av øverste leder i 

virksomheten etter forhandlinger avtale med de forhandlingsberettigede 

organisasjoner. Kommer partene ikke til enighet, kan tvisten ikke ankes. 

Arbeidsgivers siste tilbud skal da gjelde.  

 

Lønnsendringene betinger dekning på virksomhetens budsjett, ut over sentralt 

avsatte midler, jf. pkt. 2.5.1 bokstav a.  

 



Den lokale lønnspolitikken er førende for vurdering av lønnsendring for ledere. 

Grunnlag for vurdering av lederens lønn kan ellers være oppnådde resultater, 

utøvelse av god ledelse, betydelige organisatoriske endringer og behov for å 

beholde kvalifisert arbeidskraft mv. 

 

Lønnsregulering kan bare foretas i tilknytning til lokale forhandlinger etter pkt. 

2.5.1, eller når vilkårene for lønnsendring på særlige grunnlag, pkt. 2.5.3 er 

tilstede til stede. 

2.5.3    Særlige grunnlag 

1.    Partene på forhandlingsstedet jf. pkt. 2.2, kan føre forhandlinger dersom det: 

a)    Har skjedd vesentlige endringer i de forhold som er lagt til grunn ved 

fastsetting av stillingenes/ansattes lønn. 

Merknad: 

Forhandlingskrav som er basert på punkt 1 a) ovenfor bør være dokumentert 

ved en stillingsbeskrivelse/stillingsvurdering eller opplysninger som på en annen 

måte gjør det mulig å måle endringene i de pålagte oppgaver. 

b)    Er planlagt eller gjennomført tiltak som fører til økt effektivitet, produktivitet, 

forenkling eller bedre brukerorientering. Arbeidsgiver definerer mål for tiltaket 

og størrelsen på avsetningen. Partene forhandler om fordelingen av avsetningen 

mellom arbeidstakerne. 

c)    Er gjennomført omorganiseringer /organisatoriske endringer hvor to eller 

flere virksomheter/driftsenheter har fusjonert, og hvor det som følge av dette 

har oppstått ubegrunnede lønnsforskjeller. Forhandlinger betinger dekning på 

virksomhetens budsjett. 

 

2.    Etter avtale forhandlinger med de tillitsvalgte kan det tilstås tidsavgrenset 

eller varig lønnsendring til en arbeidstaker eller grupper av arbeidstakere når det 

er særlige vansker med å rekruttere eller beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft, 

eller som har gjort en ekstraordinær arbeidsinnsats. Kommer partene ikke til 

enighet, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da gjelde. Det skal 

settes opp protokoll fra møtet. 

 

3.    Der dokumenterte lønnsforskjeller ikke kan forklares med annet enn kjønn, 

skal arbeidsgiver i samråd med de tillitsvalgte rette opp lønnsforskjellene i 

henhold til likestillings- og diskrimineringsloven § 34. Det skal settes opp 

protokoll fra møtet. 

 



2.5.4    Virkemidler 

Med hjemmel i pkt. 2.5.1, 2.5.2 og 2.5.3 kan følgende virkemidler brukes: 

 

a)    Arbeidstaker i stilling plassert i lønnsramme, kan få endret plassering 

innenfor lønnsrammens alternativer. 

b)    Arbeidstaker i stilling med lønnsspenn, kan få endret plassering innenfor 

stillingskodens lønnsspenn. 

c)    Stillinger kan omgjøres til annen stillingskode. 

d)    Avtale minstelønn for arbeidstakere med særlige arbeidsoppgaver, 

tjenestested og lignende. 

e)    Opprette og endre særavtaler. 

f)    Tilstå tilleggsansiennitet. 

g)    Tilstå fast eller tidsavgrenset kronetillegg. 

Virkemidlene i bokstav a) - g) kan også benyttes for grupper av arbeidstakere. 

2.5.5    Ansettelse i ledig stilling mv. 

1.    Før utlysning av ledig stilling skal tillitsvalgte i vedkommende 

virksomhet/driftsenhet/arbeidsområde orienteres om den lønn stillingen vil bli 

utlyst med. 

 

De tillitsvalgte kan kreve å få drøfte lønnsplasseringen. 

 

2.    Ved lønnsplassering tas hensyn til likelønn. 

 

3.    Arbeidsgiver skal inntil 12 måneder etter ansettelse, og ved overgang fra 

midlertidig til fast ansettelse, vurdere arbeidstakerens lønnsplassering på ny 

innenfor stillingens lønnsalternativer. 

Tillitsvalgte gis en årlig oversikt over bruken av bestemmelsen for virksomheten. 

2.6    Forhandlingsregler 

2.6.1    Krav 

Krav om forhandlinger skal fremsettes skriftlig til det enkelte forhandlingssted. 

Når forhandlinger kreves opptatt, skal arbeidsgiver skriftlig varsle alle 

forhandlingsberettigede organisasjoner. 



2.6.2    Frist 

Senest 14 dager etter at krav om forhandlinger er kommet inn, skal arbeidsgiver 

avtale fremdrift med de forhandlingsberettigede organisasjoner som skal delta i 

forhandlingene. 

2.6.3    Gjennomføring av årlige lokale forhandlinger etter punkt 2.5.1 

Før de årlige lokale forhandlingene etter punkt 2.5.1 starter, skal det 

gjennomføres et forberedende møte mellom partene på forhandlingsstedet 

angitt i vedlegg 2. I møtet gjennomgås forhandlingsgrunnlaget, den samlede 

avsetning til forhandlingsstedet, herunder fordeling til eventuelt delegerte 

forhandlingssteder, hensynet til likestilling/likelønn mv. 

 

I tillegg avtaler partene kravfrist og møteplan for gjennomføringen. Lokale 

forhandlinger forutsetter at lønnsdata foreligger i en slik form at partene unngår 

uenighet om tallgrunn- laget. Før forhandlingene må de lokale parter derfor 

avklare hvilke lønnsdata og statistikker som skal være grunnlag for 

forhandlingene. Statistikkene kan etter behov omfatte stillingsbetegnelse, 

stillingsbrøk og kode, eventuelt opplysninger om ansiennitet og andre 

lønnsopplysninger som er nødvendig for gjennomføringen av lokale 

forhandlinger. 

 

Det skal føres referat fra det forberedende møtet. 

 

Der forhandlingene er delegert, må disse partene gjennomføre et tilsvarende 

forberedende møte etter at de har mottatt referat fra det forberedende møte og 

protokoll som viser avsetning, fra forhandlingsstedet angitt i vedlegg 2. 

 

KMD og hovedsammenslutningene er enige om at de årlige lokale 

lønnsforhandlinger gjennomføres på følgende måte, med mindre de lokale 

parter har avtalt noe annet i forberedende møte: 

 

1.    Det må avsettes tilstrekkelig tid til å vurdere krav og tilbud under 

forhandlingene. 

2.    Forhandlingene føres i fellesmøter med de forhandlingsberettigede 

organisasjoner med utgangspunkt i de lokale partenes felles lønnspolitiske 

plattform. 



3.    Hver av partene kan be om særmøte med en eller flere av organisasjonene 

eller med arbeidsgiver. Særmøter kan kun gjennomføres dersom det er behov 

for å diskutere personsensitive opplysninger.   

4.    Partene skal under det forberedende møtet drøfte hvor stor del av den 

samlede avsetningen som skal legges ut i første tilbud fra arbeidsgiver, og 

tilbudet skal gjenspeile krav både fra arbeidsgiver og organisasjonene. 

Arbeidsgiver må redegjøre for hvordan 1.tilbud er utformet.  

5.    Partene skal argumentere for sine prioriterte og rangerte krav, samt 

tilkjennegi sitt syn på de fremsatte krav. Det skal være gjensidig kravutveksling 

mellom partene i forhandlingen, inkludert arbeidsgiver.  

6.    De lønnsmessige tilleggene tilstås som individuelle tillegg og/eller 

gruppetillegg, jf. pkt. 2.5.4. 

7.    Partene har et felles ansvar for at den økonomiske rammen er benyttet, og 

at avtalte føringer er fulgt. 

8.    Ingen kan selv forhandle om sin egen lønn i lokale forhandlinger. I 

virksomheter der en organisasjon kun har ett medlem, ivaretas medlemmets 

interesser i lønnsforhandlinger av en annen organisasjon under egen 

hovedsammenslutning, eller den vedkommendes organisasjon sentralt peker ut. 

9.    Etter at de lokale forhandlingene er gjennomført, skal det avholdes et 

evalueringsmøte hvor partene lokalt utveksler erfaringer fra årets forhandlinger. 

2.6.4    Utsettelse og avslutning 

Dersom forhandlinger ikke kan komme i gang innen 14 dager etter at krav er 

fremsatt, slik tjenestetvistloven fastsetter, må utsettelsen avtales mellom 

partene. Er det gått 14 dager etter at reelle forhandlinger er begynt, kan hver av 

partene kreve forhandlingene avsluttet en uke etter at slike krav er fremsatt. 

2.6.5    Protokoll 

Det føres protokoll fra forhandlingsmøtene der forhandlingene gjennomføres, jf. 

tjenestetvistloven § 9. Dersom forhandlingene er delegert jf. pkt. 2.2, skal 

protokollen sendes til overordnet forhandlingssted. 

De ansattes organisasjoner kan fritt distribuere protokollen til sine medlemmer, 

jf. tjenestetvistloven §§ 3 og 4.  

 

 

 



2.7    Tvist 

2.7.1    Delegerte forhandlinger etter pkt. 2.5.1 og 2.5.3 nr. 1 

Uenighet på delegert nivå avgjøres av partene på forhandlingsstedet angitt i 

vedlegg 2. Saken må fremmes innen 14 dager etter at forhandlingene på 

delegert nivå er avsluttet. 

 

Partene på forhandlingsstedet angitt i vedlegg 2 må behandle saken innen 14 

dager, med mindre de blir enige om noe annet. Dersom disse partene ikke blir 

enige, kan saken tvisteløses etter pkt. 2.7.2 

2.7.2    Statens lønnsutvalg 

Ved uenighet om delegering i hht. punkt 2.2., ved forhandlinger om fordelingen 

av avsetningen til delegerte forhandlinger etter pkt. 2.5.1, endring av 

lønnsplassering etter pkt. 2.5.1, forhandlinger etter 2.5.2., og ved forhandlinger 

på særlig grunnlag etter pkt. 2.5.3 nr. 1 og 2, kan hver av partene på 

forhandlingsstedet angitt i vedlegg 2 bringe saken inn for Statens lønnsutvalg i 

samsvar med tjenestetvistlovens regler. 

 

Varsel om at saken bringes inn for Statens lønnsutvalg må gis de øvrige 

forhandlingsparter senest innen 2 uker etter at forhandlingene er avsluttet. Før 

saken eventuelt bringes inn for Statens lønnsutvalg skal KMD og LO Stat, Unio og 

YS Stat orienteres om tvisten før stevning tas ut, slik at de får anledning til å 

uttale seg. 

 

Stevning sendes Statens lønnsutvalg innen 3 uker etter at varslingsfrist som 

nevnt i annet ledd er utløpt. 

 

For saker som først er behandlet etter pkt. 2.7.1 er varselfristen 1 uke, og frist for 

å inngi stevning 2 uker. 

 

Avtaleresultatet mellom de av partene som måtte være enige, kan ikke 

iverksettes før Statens lønnsutvalgs kjennelse foreligger. 

 

Statens lønnsutvalg kan i særlige tilfeller behandle tvister der fristene er 

overskredet. 



2.7.3    Særavtaler 

Tvist om opprettelse og endring av særavtale kan hver av partene bringe inn for 

særskilt nemnd eller Statens lønnsutvalg i samsvar med tjenestetvistlovens 

regler. 

2.7.4    Rettstvist 

Før en eventuell rettstvist, jf. tjenestetvistloven § 20 nr. 1, om lokale særavtaler 

bringes inn for Arbeidsretten etter tjenestetvistloven § 24 første ledd, skal KMD 

og hovedsammenslutningene orienteres om tvisten før stevning tas ut, slik at de 

får anledning til å uttale seg. 


