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Lokale forhandlinger 2017  
 

 
Det er avsatt 0,8% av lønnsmassen til lokale forhandlinger. Virkningstidspunktet er 
satt til 1. juli 2017, og forhandlingene skal være sluttført innen 31. oktober 2017.  
 
 
Virkemidler 
De lokale forhandlingene føres med grunnlag i Hovedtariffavtalen (HTA) pkt 2.5.1 Årlige 
forhandlinger. Virkemidlene er nedfelt i HTA 2.5.4. Ved de fleste virksomheter vil man 
forhandle om endret lønnsplassering i form av lønnstrinn eller kronetillegg, men også andre 
forhold som eksempelvis stillingskode kan forhandles om. Vær oppmerksom på at det også 
er åpnet for at de ulike virkemidlene kan benyttes for grupper av arbeidstakere.  
 
Kronetillegg 
Det er åpnet for å tildele fast eller midlertidig kronetillegg som en del av de lokale 
lønnsforhandlingene, jf. HTA pkt 2.5.4 g). Dette innebærer at ikke alle lønnstillegg gis i form 
av lønnstrinn, slik situasjonen var tidligere. Det er imidlertid viktig å være klar over at disse 
kronetilleggene som hovedregel ikke vil bli justert i forbindelse med sentrale tillegg på A-
lønnstabellen som kan bli gitt i det sentrale oppgjøret i 2018. Dersom lokale lønnstillegg blir 
gitt i form av lønnstrinn unngår man denne problemstillingen. Dersom det blir avtalt 
tidsavgrensede eller faste kronetillegg er det viktig at varighet (evt. at tillegget er fast) 
fremgår av protokollen. 
 
Forberedende møte  
Før de årlige lokale forhandlingene skal det gjennomføres forberedende møte mellom 
partene på forhandlingsstedet jf HTA pkt 2.6.3, her gjennomgås blant annet 
forhandlingsgrunnlaget, pottens størrelse, behovet for lønnsstatistikk og grunnlagsmateriale, 
hensynet til likelønn, samt evt. delegerte forhandlingssteder.  
 
Delegerte forhandlinger 
Forhandlingsstedene er nedfelt i HTAs vedlegg 2. I 2016 ble det gjort endringer i 
forhandlingssystemet som gjør det mulig for partene ved forhandlingsstedene å delegere 
forhandlingene ned til et lavere nivå, jf. HTA pkt 2.2 Forhandlingssteder. En slik delegering 
kan gjelde for hele potten eller deler av den.  
 
Brudd 
Ved brudd bringes saken inn for Statens lønnsutvalg. Dersom det oppstår brudd i 
forhandlinger som er delegert til et lavere nivå, løftes saken opp til partene på 
forhandlingsstedet (jf. HTA vedlegg 2) for behandling. Dersom disse partene ikke kommer til 
enighet kan saken bringes inn for Statens lønnsutvalg.  
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