
Protokoll 

1. og 2. november 2022 ble det forhandlet om revisjon av Hovedavtalen mellom Tekna og NHO 

(avtale nr. 514). 

Til stede: 

FraTekna 
Anders Kvam, Solveig Hammonds, Emir causevic, Andre Stalheim Angelfoss, Marianne Gran Juriks, 

Erlend Aarsand, Kathrine Hansen, Bernt Almbakk 

Fra NHO 
Gro Øien, Hans Martin Møllhausen, Elisabeth Brattebø Fenne, Hanne Jahr Pedersen, Arne Henning 

Rasmussen, Kristin Mørkedal, Karen Asbøll, Anne Lise Fredriksen, Petter Haugen Granaas 

Endringer er satt i kursiv med rød skrift. Bestemmelser som skal tas ut, er strøket over. 

Etter forhandlingene er partene enige om følgende endringer i Hovedavtalen: 

§ 1 ORGANISASJONSRETT, TVISTEBEHANDLING, FREDSPLIKT 

b) Tvistebehandling 

Uenighet om forståelsen av denne Hovedavtalen skal søkes ordnet gjennom forhandlinger mellom 

partene lokalt. Slike forhandlinger finner sted etter krav fra en av partene, jf. § 14. Fra 

forhandlingene skal det settes opp protokoll. Partenes syn skal fremgå av protokollen, som skal 

undertegnes av begge parter så snart som mulig. 

Oppnås ikke enighet mellom partene lokalt, kan Tekno og den aktuelle landsforening i NHO bli enige 

om å fortsette forhandlingene. Dersom enighet ikke oppnås, kan saken tas opp mellom Tekna og 

NHO. 

Det er ikke adgang for organisasjonene eller deres underorganisasjoner til å tre i direkte forbinde/se 

med den annen organisasjons medlemmer uten i forståelse med denne. 

Oppnås ikke enighet kan hver av partene innbringe saken for Arbeidsretten. 

§ 7 skal heretter lyde: 

§ 7 INFORMASJON, SAMARBEID OG MEDBESTEMMELSE 
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M6/setting 

Tekna og NHO er enige om nødvendigheten av et godt og tillitsfullt forhold mellom arbeidstakerne, 

deres tillitsvalgte og ledelsen, både i enkeltselskap og konsern. 

De ansatte og deres tillitsvalgte skal ha reell medinnflytelse og gjennom samarbeid, informasjon og 
drøftelse bidra til økt verdiskaping og produktivitet og derved til de økonomiske forutsetninger for 
bedriftens fortsatte utvikling og trygge og gode arbeidsplasser. 

Ledelsen, de ansatte og deres tillitsvalgte plikter å to initiativ til og aktivt medvirke til samarbeid. De 
tillitsvalgte skal gis informasjon så tidlig som mulig slik at de kon gi sine synspunkter før beslutning 
treffes. 

Målsettingen er bindende når det gjelder samarbeid på bedriften og skal ogsa være veiledende for 
partene på den enkelte bedrift ved organiseringen av samarbeidet. 

Informasjon og drøftelser 

1. Bedriften skal på et tidligst mulig tidspunkt drøfte med Teknas tillitsvalgte: 

a) Spørsmål som vedrører bedriftens ordinære drift, herunder den økonomiske og 
produksjonsmessige stilling og utvikling, forhold som har umiddelbar sammenheng med 
arbeidsplassen og daglig drift, og de alminnelige lønns- og arbeidsforhold ved bedriften. 
Drøftinger skal avholdes minst en gang i måneden, med mindre det er enighet om annet, og 
for øvrig når de tillitsvalgte ber om det. 

b) Fremtidsutsikter og planer om omlegginger som kan få betydning for Teknas medlemmer og 
deres arbeidsforhold, herunder viktige endringer i produksjonsopplegg og 
produksjonsmetoder. 

c) Sysselsetting, herunder planer om utvidelser, eg innskrenkninger og permitteringer. 

d) Endringer i bedriftens eierforhold, eierstruktur eller selskapsform. I slike saker skal de 

tillitsvalgte informeres om årsaken til disposisjonen og de juridiske, økonomiske og 
arbeidsmessige konsekvenser disposisjonen antas å innebære for de ansatte. 

2. Før bedriften tar avgjørelser i saker som får betydning for sysselsetting og 
arbeidsforhold, skal de tillitsvalgte ha anledning til å fremlegge sine synspunkter. 

Dersom bedriften ønsker å gjennomføre endringer i bestående arbeidsforhold og de tillitsvalgte 
og Tekna hevder at dette vil være tariffstridig, kan Tekna uten ugrunnet opphold ta opp 
spørsmålet med NHO om å utsette iverksettelsen inntil forhandlingsmøte mellom 
organisasjonene er avholdt. Slikt møte skal i tilfelle avholdes innen 1 uke etter at det er fremsatt 
skriftlig krav om det. 

Dersom bedriften ikke finner å kunne ta hensyn til de tillitsvalgtes anførsler, skal den begrunne 
sitt syn. Fra drøftingsmøtene skal det settes opp protokoll. 
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3. Bedriftens regnskaper skal forelegges de tillitsvalgte på forespørsel. Årsoppgjøret skal fremlegges 
for de tillitsvalgte straks det foreligger. 

4. Ved innføring av lønnssystemer i bedriften som forutsetter kunnskap om 
økonomiske forhold av betydning for systemet, skal de tillitsvalgte ha rett til innsyn som 
muliggjør dette. 

5. Ved drøftelser mellom bedriften og tillitsvalgte, kan tillitsvalgte ved behov la seg bistå av andre 
medlemmer i bedriften. Dette skal i så fall varsles bedriften på forhånd samt kunne avpasses 
med driftsmessige forhold. 

§ 9 skal heretter lyde: 

§ 9 BEHANDLING AV GENERELLE LØNNSSPØRSMÅL 

1. Hvor det er bedriftsgruppe: 

a) Det skal gjennomføres reelle forhandlinger mellom bedriften og bedriftsgruppens 
tillitsvalgte om den gjennomsnittlige lønnsregulering før bedriften fastsetter den årlige 
regulering. 

Tidspunkt for forhandlingene bør avklares lokalt i bedriften. 

b) Forhandlingene skal føres på grunnlag av bedriftens økonomi, produktivitet, 
konkurranseevne og fremtidsutsikter. 

Under forhandlingene må begge parter være innstilt på å fremlegge sine synspunkter og 
å få disse synspunkter prøvet av motparten. Ut over kriteriene som er nevnt ovenfor vil 
forhold som knytter seg til medlemmenes situasjon generelt og gruppens eventuelle 
spesielle forhold være emner som kan tas opp. 

c) Før de lokale lønnsforhandlingene skal tillitsvalgte på forespørsel få utlevert liste over 
gruppens medlemmer hvor de individuelle lønningene fremkommer. 

d) Det skal settes opp protokoll fra møtene. Ved uenighet bør begge parter I protokollen gi 
uttrykk for et sammendrag av sine synspunkter. 

e) En representant for de tillitsvalgte orienteres om det gjennomsnittlige resultat for 
gruppen før resultatet av lønnsvurderingene meddeles den enkelte. 

De tillitsvalgte skal på oppfordring gis nødvendig informasjon for å kunne kontrollere 
resultatet av forhandlingene. 

f) Hvis bedriftsgruppens medlemmer ikke er enige i den gjennomsnittlige reguleringen, kan 
saken tas opp med Tekna, som kan kreve forhandlingsmøte med NHO/vedkommende 
landsforening. 
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Tvistesakene sendes bedriftens landsforening med kopi til NHO innen 1. september. 
Tvistebehandlingen mellom organisasjonene skal være avsluttet innen 15. oktober. I 
særlige tilfeller kan NHO/Te kna i fellesskap forlenge denne fristen. 

2. Hvor det ikke er beåriftsgruppe: 

Hvor det ikke er bedriftsgruppe har en representant for Teknas medlemmer i bedriften rett 
til å fremlegge medlemmenes synspunkter før den årlige lønnsvurdering/-regulering foretas i 
bedriften. Hvis Tekna ønsker å henvende seg til bedriften om lønnsreguleringen, skal slik 
henvendelse skje via NHO eller vedkommende landsforening. 

§ li 5bUrn.<liQliRlPM 

Partene er enige eFR at den til ent:i1-1er tid gjeldende alFRinnelige erdning 1.iedrørende slutt1-1ederlag til 
arbeidstakere seA'!I blir sagtepp, uten at eppsigelsen sk~•ldes arbeiElstakeFens eget fert:ield, eller når 
arbeidsferl:lelElet eppl:lører seFR følge av s11keeFR eller 1n•ekket l:lelse eg arbeidstakeren t:iar fylt §Q år 

1-1ed sh:1ttElate, gjelder veEI bedrifter se FR eFRfattes ay Elenne a·Aalen. Tillits1i.1algte (AYer Elet er 
bedriftsgruppe), eller en representant fer Teknas ffledleFRFRer (1:!Yer bedriftsgruppe il,ke er 
epprettet), skal til enAYer tid l:lelde bedriften underrettet em l:l1-1em seFR skal ernfattes av 

Slutt1-1ederlagserdningen. 8mtriften er uten ans•.iar dersem manglende innFReldelse sw,rldes 

manglende underretning fra Teknas representanters side. 

§ 16 skal heretter lyde: 

§ 16 VARIGHET, KOLLEKTIVE OPPSIGELSER 

a) Hovedavtalen trer i kraft 1. juli 2022 og gjelder til 30. juni 2024 og videre 1 år ad gangen, hvis 
ikke en av partene skriftlig sier den opp med minst 2 - to - måneders varsel. 

b) Ved bruk av kollektive oppsigelser forplikter partene seg til å gi varsel med minst 14 dagers 
frist. Varslet skal i form og innhold være i samsvar med Arbeidstvistlovens§ 16. 

c) Varsel om plassfratredelse (plassoppsigelsens endelige omfang) skal gis med minst 4 dagers 
frist, og senest i forbindelse med krav om avslutning av meklingen etter Arbeidstvistlovens§ 
25. 

Partene er enige om at det i forbindelse med utøvelse av rettigheter til å varsle og 

gjennomføre arbeidskamp i noen tilfeller kan være nødvendig å utveksle navnelister, 

herunder opplysninger om fagforeningsmedlemskap. 

d) Varsel om utvidelse av konflikten skal likeledes av hver av partene gis med minst 4 dagers 

frist. 
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Partenes felles kommentarer til Hovedavtalen Tekna - NHO 

Kommentar til § 9 skal heretter lyde: 

Ad§ 9 

Det skal settes opp protokoll fra møtene. Hensikten med dette er at begge parter , en 

protokoll skal få adgang til skriftlig å gi uttrykk for et sammendrag av sine synspunkter. 

[)e tillitsvalgte skal på eppferelring gis nød1,renelig infermasjen far å lurnne kentrellere 

resultatet a11 fert:tandlingene. 

Fristene for tvistebehandling kan med bakgrunn i § 10 annet ledd fravikes. 

De lokale parter anbefales i fellesskap å evaluere gjennomføringen av de årlige 

lønnsforhandlingene. 

Til protokollen: 

1) Partene er enige om å oversette Hovedavtalen til engelsk, og at kostnadene ved dette deles 
likt mellom Tekna og NHO. Den norske avtalen vil ha forrang. Dette vil også bli presisert i den 

engelske versjonen. 

2) Partene er enige om å gjennomgå Bilag 2: mangfold - likeverd - likestilling i tariffperioden. 

* * * 

Forrekna For NHO 

Anders Kvam Gro Øien 
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