
FORHANDLINGER



TEMA

• Generelt om forhandlinger
• Lønnsforhandlinger i KS- området

• Kort om lønnsdannelse i Norge
• Hva er lokale forhandlinger
• Forhandlinger tips

• Normaltarifforhandlinger



Forhandlinger
• «Utveksling av meninger om hvordan 

deltakerne skal forholde seg etter at 
forhandlingene er avsluttet»

• Målet for forhandlinger er ofte inngåelse av 
en avtale

• Individuelle og kollektive avtaler 

• Sentrale og lokale forhandlinger

• Nye avtaler – reforhandlinger

• Dagens tema: Lønnsforhandlinger



Viktige forutsetninger for gode forhandlinger

Kunnskap og forståelse: egen situasjon og 
motpartens situasjon

”Hva er motpartens behov og interesser – og hva 
kan forenes med våre  interesser” 

Evne og vilje til dialog

www.legeforeningen.no/tillitsvalgtkurs



Lønnsforhandlinger

• Ved start i ny jobb
• Årlige lønnsforhandlinger – rettighet i 

ansettelsesavtalen eller tariffavtale
• Ulike systemer for lønnsfastsettelse i ulike 

sektorer, særlig skille mellom sentral og lokal 
lønnsdannelse. 

• Akademikerne ønsker lokale lønnsforhandlinger 
fordi det gir bedre uttelling (men også større 
lønnsforskjeller..) 

• Egen lønnsmasse
• Lokale og personlige forhold
• Lokal lønnspolitikk  



Den norske 
lønnsdannelsen
• Frontfaget

• Konkurranseutsatt virksomhet
• Produktivitetsvekst

• Trepartssamarbeid
• Regjeringens kontaktutvalg
• Teknisk beregningsutvalg (TBU)

• Målene for samarbeid
• Høy sysselsetting og lav ledighet
• Internasjonalt konkurransedyktige 

bedrifter
• Partenes ansvar

Den nordiske (norske) modellen



Forhandlingsordningen i KS

• Retten til lønnsforhandlinger følger av 
hovedtariffavtalen (HTA) i og KS området

• De sentrale bestemmelsene står i 
• Kap 3 – Generelle lømms og stillingsbestemmelser
• Kap 4  - Unio, LO og YS (sentrale forhandlinger) 
• Kap 5 - Lokale lønns og stillingsbestemmelser

• Leger ansatt i kommunen omfattes av kap 5
• Vedlegg 3 til HTA – retningslinjer for lokale 

forhandlinger



Akademikerne 
kommune

• Er forhandlingssammenslutning innenfor KS-
området

• Har samarbeidsavtale med NITO, 
Jordmorforeningen og Farmaceutene

• Forhandler for 21.144 medlemmer

• Opptrer sentralt på vegne av alle foreningene 
overfor KS 

• Kan opptre som forhandlingssammenslutning lokalt 
i den enkelte kommune dersom foreningene lokalt 
er enige om det



Forhandlingssystemet 
– KS

• Lønnsforhandlinger mellom den 
enkelte kommune og den enkelte 
arbeidstakerorganisasjons lokale 
ledd

• Det kan avtales både generelle og 
individuelle tillegg

• Lokale forhandlinger i tidsrommet 
mellom 1. mai og 1. oktober hvert 
år

• Virkningsdato for lønnsendringer er 
1. mai – kan avtale annen dato

• Anke
Lønnstvister behandles i lokal 
nemnd



Kompetanse-
basert 

lønnssystem:

• Hovedtariffavtalen kap. 5, pkt. 5.3:
• «Ved lønnsfastsettelsen skal det bl.a. tas hensyn 

til stillingens kompleksitet, og den enkelte 
ansattes kompetanse, ansvar, innsats, 
resultatoppnåelse og behov for å rekruttere og 
beholde arbeidstakere.

Det kan avtales lokalt at ulempetilleggene 
inkluderes i stillingens lønn.

Det skal være en naturlig sammenheng mellom 
arbeidstakerens kompetanse, 
kompetanseutvikling og lønnsutvikling. Relevant 
etter-/videreutdanning skal vektlegges.»



LOKALE FORHANDLINGER I 
PRAKSIS

-
FORHANDLINGSTIPS



Partsforholdet 
i tariffavtalen

• Den enkelte forening er part i avtaleverket
• Lønnsforhandlinger etter HTA s kap. 3, 4 og 5 

skjer mellom den enkelte 
kommune/fylkeskommune  og den enkelte 
arbeidstakerorganisasjons lokale ledd (jf. HA del 
A, § 4-7)

• Lokal tillitsvalgt for Legeforeningen = Part
(altså ikke TV for AF eller LSA)



Hva 
forhandler 

man om

• Stort sett; kun endring av årslønn man 
forhandler om i lønnsforhandlingene

• Men også andre forhandlinger kan være 
aktuelle:

• ulike løsninger for legevakt
• KAD
• interkommunalt samarbeid



Forberede 
forhandlinger

• Akademikerutvalg/akademikersamarbeid

• Innhenting av lønnsmassen til medlemmene

• Relevant lønnsstatistikk

• Oversikt over lønnsutvikling blant medlemmene 
(gjennom flere år)

• Lokaler utfordringer – turnover, rekruttering 
osv.



Utforming av 
krav

• Prioritering og målsetting
• hvilke krav er viktigst?
• hvilke krav kan / må vente?
• hva kan vi akseptere?

• Strategi
• hva tror vi arbeidsgiver ønsker å oppnå?
• hva kan vi tilby?

• Krav fremmes skriftlig



Forhandlingene

• Gjennomgå og presisere kravene
• Gi relativt fyldig begrunnelse
• Gi forsiktige prioriteringssignaler
• Kommentere arbeidsgivers tilbud / utspill
• Spisse kravene
• Fremlegge resten av argumentasjonen
• Gi klare prioriteringer
• Antyde mulige løsningsalternativer
• Forhandlingsforløpet

o krav, tilbud, krav, tilbud, …
o må være bevegelse i krav og tilbud
o må finne forhandlingsrommet
o fellesmøte, særmøte, fellesmøte, pause, …
o skal ha nødvendig tid til forhandlingene



Avslutning av 
forhandlingene

• Gi helt klare sluttprioriteringer
• Bruk gjerne klarspråk (hvis/så-

uttrykk), men unngå ultimatum og 
trusler

• Underhåndssamtaler kan være 
avgjørende

• Vurdering av det endelige tilbudet 
• Protokoll

• Dato, hvem, hvor
• Resultat av forhandlingene
• Hvis uenig – siste krav og tilbud



Enkle kjøreregler

1. Vær åpen for ulike løsninger

2. Enighet er viktigere enn å 
vinne

3. Vær tålmodig og saklig. Bli ikke 
sint

4. Hold oversikt over økonomien

5. Stå ved det du sier. Lyv aldri



Brudd i lønnsforhandlingene

• Dersom man ikke kommer til enighet –
utarbeide en uenighetsprotokoll

• Alltid en viss risiko ved nemnd – bør være 
en viss avstand mellom partene før man 
går til brudd. 

• Kontakt Legeforeningen før brudd!

• Tvisten løses i nemnd
• Lokal nemnd – nemndleder tar stilling 

på fritt grunnlag
• Pendelvoldgift – nemndleder velger 

mellom siste krav eller siste tilbud

• Alltid en viss risiko ved nemnd – bør være 
en viss avstand mellom partene dersom 



Normaltariffen



Forhandlingssystemet 

• Motpart
• Staten v/HOD, Hdir, KS og RHF

• Interne forberedelser:
• Tariffutvalg – behandler krav fra 

yrkesforeningen
• Ramme- og takstkravsbrev til 

HOD
• Forhandlinger

• Totalrammen – krav / tilbud
• Takstfordeling
• Fondsavsettinger

Side 21



Bakgrunn  -
historikk -
prinsipper

• Normaltariff eldre enn man tror
• Forhandlingsretten bygget på sedvane
• Tjener flere formål

• For staten: Finansiering av virksomhet –
produksjon og utgiftskontroll

• For legen: Inntekt – forutsigbarhet og 
tilfredsstillende utvikling

• Helsepolitisk virkemiddel, 
prioriteringseffekter, regulering av 
aktivitet/prosedyrer og egenandelsnivå.

• Svakheter



Hva 
forhandles?

• Statsavtalen
• Ramme for oppgjøret – prosentvis 

økning av totaløkonomien
• økningen av pr.capita

• Takster 
• Samarbeid om endring og utvikling 

av forskrift om stønad til 
behandling og undersøkelse av lege 
(takst/refusjoner)

• Fond
• EPJ



Hvordan blir 
takstene til?

• Interne forberedelser
• Krav fra yrkesforeningene
• Tariffutvalget
• Rammekravbrev med takstkrav

• Årlige forhandlinger
• Staten, Hdir, KS, RHF og Legeforeningen
• Totalramme, takstfordeling, per-capita, fond 

og epj.utvikling.
• Taksttolkning 

• Kommentarutgave, løpende kontakt med 
Helfo


