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• 2/3 – 3/4 av lønnsøkningen 

skjer gjennom lokale 

lønnsforhandlinger

• Mulighet til å hensynta 

bedriftenes situasjon

Hvorfor er lokale 

forhandlinger 

viktige?
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• Eksportindustrien forhandler 

først

• NORM

• Andre forhandlingsområder 

og sektorer forholder seg til 

normen

Frontfaget
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• Overheng

• Generelt tillegg på kr 4,-
• Noen områder har fått 

ytterligere tillegg

• Regulering av minstelønns-

satser

• De lokale forhandlingene 

innenfor industrien er 

estimert til å utgjøre 1,5 % 

på årsbasis, eller ca 2 % fra 

1. april.

• Resultatet for 

frontfaget 

2022
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• Forutsetninger

• Tariffavtale
• Sjekk bestemmelser om 

lokale forhandlinger!

• Tillitsvalgte

Rett til for lokale 

forhandlinger



6

• Når avtalen er vedtatt.
• Uravstemming

• Funksjonæravtalene
• En viss risiko

• Forbehold om ekstra kostnader 

som følge av sentrale 

forhandlinger

Når kan de lokale 

forhandlingene starte?

• Minstelønnsoverenskomster

• Sifferløse avtaler som 

revideres av partene først til 

høsten
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• Representanter for bedriften

• Tillitsvalgte

• Vanligvis 3 fra hver

Hvem skal 

forhandle?
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• Forhandle hver for seg?

• Forhandles samlet?

• Antall representanter?

• Kan resultatet for ulike 

fagforeninger være 

forskjellig? 

Hvordan håndterer vi 

flere fagforeninger i 

lønnsforhandlingene?
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• Gjennomsnittlig 

lønnsregulering for 

medlemmene

• Operatører
• Kronetillegg

• Funksjonærer
• Prosenttillegg

Hva skal det 

forhandles om?
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De 4 kriterier

• Bedriftens
• Økonomi

• Produktivitet

• Konkurranseevne

• Fremtidsutsikter

• Gi kriteriene et innhold med 

utgangspunkt i bedriftens forhold

Hva skal legges til 

grunn for 

forhandlinger om 

lokalt lønnstillegg?

Krav og tilbud
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• Argumentere

• Lytte til motpartens 

argumenter

• Innsyn?

• Dokumentasjon

Reelle 

forhandlinger



Brev fra Datatilsynet 25.11.20
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• Tekna og Nito –
profesjonsstatistikk
• Ett av flere grunnlag

• Eksamensår, ikke stilling
• Statistikk med og uten 

oljebransjen
• Lønnsbegrep, med eller uten 

bonus og andre tillegg?

• NHOs funksjonærstatistikk og 
spredningstabeller

Bruk av statistikk
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1. Sjekk minstelønnssatser og 

andre resultater fra sentrale 

forhandlinger for din overens-

komst.  Beregn lokalt utslag.

2. Beregn kostnaden av lokale 

tillegg med utgangspunkt i 

lønnsmassen for fagforeningen
Avtalt lønn, bonus og 

uregelmessige tillegg

3. Vurder hva tilsvarende resultat 

koster for de som ikke er 

medlem av fagforeningen, men 

som likebehandles

Hvordan beregne hva 

lønnsøkningen 

koster?
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• Prosess

• Organisasjonsmessig møte

• Evt Rådgivende Nemnd

• Dagsing

• 100 % fremmøte, men 45 % 

innsats og lønn

Hva hvis vi ikke 

blir enige?
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Tekna : Tvistesakene sendes 

bedriftens landsforening med kopi 

til NHO innen 1. september.

NITO: Tvistesakene skal oversendes 

NHO innen 15. oktober. 

Negotia: Som hovedregel bør 

disse forhandlingene skje innen 15. 

september.

Frist for å være 

ferdig med lokale 

forhandlinger?
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• Dato

• Hvem som var til stede

• Hva det ble forhandlet om

• Enighet / uenighet

• Eventuelle forutsetninger

• Underskrift fra begge parter

PROTOKOLL
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• Resultatet fra frontfaget er at 

gjennomsnittsbedriften har 

gitt kr 4,- i sentralt tillegg, og 

ca 2 % i lokalt tillegg fra dato.

• Normen er ikke et tak eller 

gulv, men et vesentlig signal

• Nye tall for prisstigning…

Hvordan skal jeg vurdere 

lønnsoppgjøret i min 

bedrift mot frontfaget.


