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7.2.3.4 Særlige grunnlag 

Særlige grunnlag – forhandlinger 

1. Partene lokalt kan føre forhandlinger dersom det: 

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

stillingenes/arbeidstakernes lønn. I rimelig utstrekning tas det også hensyn til endringer som har 

skjedd gradvis over lengre tid. 

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

brukerorientering. Arbeidsgiver definerer mål for tiltaket og størrelsen på avsetningen. Partene 

forhandler om fordelingen av avsetningen mellom de arbeidstakerne som har bidratt til tiltaket. 

Merknad:  

Partene er enige om at «de som har bidratt til tiltaket» kan omfatte samtlige arbeidstakere eller 

gruppe av arbeidstakere i virksomheten. 

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.  

Tidspunkt for forhandlinger 

På det enkelte forhandlingsområdet kan det avtales at forhandlinger på grunnlag av pkt. a) avgrenses 

til en eller to ganger pr. år. Forhandlinger etter pkt. c) tas så snart som mulig etter at endringen har 

funnet sted. Tidspunktet for iverksetting av forhandlingsresultatet fastsettes under forhandlingene. 

Krav som er fremmet og ikke er ferdig forhandlet/tvisteløst – hindrer ikke partene i å fremme krav 

om lønnsendring for de stillinger/arbeidstakere kravet gjelder i forbindelse med de årligepkt. 

2.3.3 forhandlingene. 

Rekruttere /beholde 

2. Etter avtale med de tillitsvalgte kan det tilstås tidsavgrenset eller varig lønnsendring når det er 

særlige vansker med å rekruttere eller beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft, eller til arbeidstakere 

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 likestillingslovens § 5.   

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. 
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