
Gjennomføring av lokale forhandlinger 

Prosessen 

I klinikker/virksomheter med flere ansatte bør det være en tillitsvalgt med evt. vara. 

Arbeidsgiver og tillitsvalgt blir enige om hvordan lokale forhandlinger gjennomføres årlig. 

1. Arbeidsgiver sender årlig ut en prosessliste med datoer til de ansatte om hva som 
skal skje på de ulike tidspunktene i prosessen. Denne bør sendes ut etter at det er 
avklart hva som ble resultatet i de store tariffområdene (mai/juni). 

2. Forberedende møte før forhandlingene. 

Arbeidsgiver/daglig leder og de tillitsvalgte møtes og orienteres om virksomhetens 
økonomiske forhold, budsjetter, investeringer og annet basert på NHO sin mal for de 4 
kriterier: Økonomi, produktivitet, konkurranseevne og framtidsutsikter. Dette gir grunnlag 
for hva som er mulig å gi i lokale forhandlinger. 

Deretter er det viktig at man er enige om prosessen, hvordan forhandlingen skal 
gjennomføres, og hvilke tall og grunnlag som skal regnes med og ikke regnes med. Dersom 
det ikke blir enighet om dette, vil ikke prosessen kunne bli optimal og det vil kunne oppstå 
uenigheter på grunnlag av prosess under forhandlingene, noe som egentlig er unødvendig. 

Derfor gjør man gjerne en evaluering av fjorårets prosess på dette møtet, og blir enige om 
hvordan man evt. kan gjøre den enda bedre. 

Eks på relevante spørsmål: 

Hva er saklige krav i forhold til klinikkens økonomi? 

Skal man sikre at alle får prisvekst, men det som er over kan forhandles/fordeles på en 
annen måte? Skal man forhandle enkeltvis for alle ansatte, eller skal ledelsen bestemme hva 
de ansatte skal få? 

Skal man følge lønnsutviklingen til de statsansatte eller industrifunksjonærene? (TBU) 

Hvordan tolker man teksten i tariffavtalen (den lokale særavtalen)? (Dette kommer vi inn på 
lengre ned) 

Hvilke faste kriterier skal man bli enige om for vurdering av fastsettelse av lønn?: 

Fleksibilitet, Initiativ, Innsats, Serviceinnstilling, Faglig kvalitet/kompetanse, Faglig 
utvikling/erfaring, Etter- og Videreutdannelse, Inntjeningsevne, Samarbeidsevne, Bidragsyter 
til klinikkens sosiale forhold, Markedsverdi, Etc. 

Ledelsen og de tillitsvalgte blir også enige om det er andre kriterier som skal gjelde under 
forhandlingene. Eks: skal noen prioriteres? Skal det gis noe ekstra til noen grupper? Skal man 
utjevne skjevheter? Skal man kreve andre ting? Pensjonsøkning, forsikringer, lengre ferie, 
andre goder? 

Man diskuterer ikke selve kravene på dette møtet, men blir enige om hva som er greit å 
kreve, og blir enige om hvordan man gjennomfører dette. 

 

 



3. Kravsutveksling og krav 

Kravets innhold bør være basert på hva man har diskutert i det forberedende møtet, men 
det må ikke være det. Det inneholder hovedsakelig et økonomisk krav. Det kan være kroner, 
men vi anbefaler et krav som går på % lønnsvekst for de ansatte. Som nevnt over kan det 
også inneholde andre elementer. 

I kravet kan man gjerne ta forbehold om endringer og suppleringer underveis i selve 
forhandlingene, da det av og til er hensiktsmessig. 

Noen dager før selve forhandlingene kommer de tillitsvalgte med sitt krav på vegne av 
medlemmene. Dato skal være avtalt på forrige møte. Noen steder vil også ledelsen dele sitt 
eget krav, men det er ikke vanlig andre steder enn i statssektoren. 

Dette gir ledelsen tid til å se på kravet og vurdere hva de anser som mulig. 

4. Forhandlinger 

Tidspunkt for forhandlinger: på høsten, når de sentrale forhandlingene mellom NHO og DNV 
er ferdige. 

• Ledelsen og de tillitsvalgte møtes til et avtalt tidspunkt under rolige 
omstendigheter. Sett av nok tid.  

Man utviser respekt for hverandre, er ærlige og oppriktige. Målet er å komme frem til et 
resultat på en god måte som alle kan være mest mulig fornøyd med. Dersom man ikke blir 
enig, er det særdeles viktig at prosessen har vært god. 

  

Det er lov å være uenige, men dersom man ikke gjennomfører reelle forhandlinger vil 
arbeidstakerparten kunne føle seg overkjørt. Det svekker motivasjonen som har mange 
negative faktorer, bl.a. svekket produktivitet. 

  

• Ledelsen kommenterer kravet fra de tillitsvalgte, og kommer med et begrunnet 
motforslag/krav. 

• De tillitsvalgte trekker seg tilbake, og får tid til å vurdere kravet før man igjen 
møtes. De tillitsvalgte kommenterer så tilbudet fra ledelsen og kommer med 
tilpassede krav i forhold til den endrede situasjonen. 

 

Er partene allerede fornøyd er det ingen grunn til ikke å avslutte forhandlingen, men det 
vanlige er at man har 2-3 kravutvekslinger med pauser for å komme til enighet. 

  

• Dersom man ikke har avtalt dette tidligere, blir man enige om et 
virkningstidspunkt for utbetalingen. Veterinærforeningen anbefaler at dette er 
det samme hvert år, se under. 

 

• Kommer man ikke til enighet, er det ledelsens siste tilbud som gjelder. 



 

• Ved tariffavtale skal mangel på gjennomført forhandling sendes til 
organisasjonene for behandling). 

• Det settes så opp en protokoll, med tid, sted, hvem som var tilstede og hva man 
er blitt enige om. Begge parter underskriver protokollen og denne sendes til NHO 
og Veterinærforeningen. Har man noe å tilføye, kan dette gjøres ved en 
protokolltilførsel. Den kan gjøres ensidig (en av partene) eller gjensidig (begge 
parter), og man er i sistnevnte da enige om ett eller annet.  

 

Om lønnsvekst og tillegg 

For å finne ut hva man har gitt eller skal gi i lønnsvekst, må dette beregnes på grunnlag av 
hva den enkelte ansatte har fått. 

For å gjøre dette enklest mulig er det en del ting man bør forholde seg til: 

  

Tidspunkt for utbetaling av lønnspåslag. 

Sett samme dato for lønnsutbetaling hvert år. 

-          Gjør man dette kan man, dersom man ønsker det, se bort fra overheng fra et år til et 
annet. 

Overheng er den merutbetalingen som skjer i forhold til gjennomsnittslønnsveksten i løpet 
av året. Det er komplisert og tidkrevende å regne ut overheng for alle ansatte, og det er ofte 
mange faktorer som må inn i beregningen. Vi vil derfor ikke gå inn på det her, har dere 
spørsmål, kontakt sekretariatet. 

  

Anbefalt oppgjørstidspunkt er 1. januar hvert år, eller 1. mai hvert år. 

-          Grunnen til dette er at tariffavtalen setter 1 mai, dersom ikke annet er bestemt. 

-          Dersom alle klinikkene setter 1. mai, forenkler dette mulige fremtidige oppkjøp eller 
sammenslåinger etc. 

Forhandlingene foregår stort sett senere enn dette, og arbeidsgiver tilbakebetaler da 
differansen mellom oppgjørstidspunkt og tidspunkt for enighet om ny lønn. 

  

Om økning i lønnskostnader og lønnsvekst. 

Det er forskjell på lønnsvekst i klinikken i løpet av året (økte lønnskostnader), og lønnsvekst i 
oppgjøret. 

Det er viktig at klinikken skiller mellom økte lønnskostnader og lønnsvekst i oppgjøret. 

Begge deler påvirker klinikkens økonomi, og økte lønnskostnader kan føre til at det blir 
mindre tilgjengelige penger til årets lønnsoppgjør. (Dette skal diskuteres på formøtet) 

Ting som regnes med i oppgjøret: 



• Tillegg gitt sentralt (I forhandlinger mellom NHO og Veterinærforeningen) 
• Tillegg til lokale minstelønnssatser gitt lokalt som medfører en lønnsøkning for de 

som evt. påvirkes av dette. 
• Lokale tillegg som forhandles fram lokalt 
• Andre tillegg som man er enige om at er den del av oppgjøret. (Eks pensjon, 

goder etc.). 
 

Ting som ikke regnes med i oppgjøret, men som gir økte lønnskostnader: 

• Ansatte rykker opp på ny lokal minstelønnssats for lønn ved økt ansiennitet 
dersom klinikken har lønninger som ligger så lavt at de ansatte påvirkes av dette. 

• Spesialisttillegg og andre tillegg man er enige om, som ikke forhandles frem under 
de lokale forhandlingene. 

• Resultat av sentrale forhandlinger mellom andre organisasjoner enn ens egen, 
som også jobber i klinikken. 

• Ansettelse av ny veterinær med høyere lønn enn den som akkurat sluttet.  

Forklaring: 

 

-          Dersom en veterinær tar videreutdanning og får et spesialisttillegg el. l. som gir avtalt 
lønnspåslag, bør ikke de andre veterinærene i klinikken få dårligere lønnsutvikling som følge 
av det. Det vil medføre at man straffer sine kolleger økonomisk for selv å ta videreutdanning, 
og vil skade miljøet i klinikken. 

-          Dersom Dyrepleierne eller andre ansatte med sentral lønnsdannelse får et veldig godt 
oppgjør sentralt, bør ikke den andre gruppen straffes økonomisk for dette ved at det 
beregnes hvilken lønnsvekst de samlet har fått. Gruppene må sees på separat. 

-          Dersom en veterinær med veldig høy lønn slutter, og det begynner en med lav lønn, 
kommer ikke denne lønnsdifferansen de ansatte til gode i lønnsoppgjøret. Derfor bør det 
heller ikke gjøres det når det motsatte skjer. 

Disse tilleggene fører til større utgifter for klinikken og må regnes inn i økte kostnader, men 
de har ikke noe med årets lokale lønnsoppgjør og resultatet av dette å gjøre, annet enn at 
det kan påvirke økonomien til klinikken. 

Dersom det er spørsmål rundt dette, kontakt sekretariatet. 

  

Om spesialisttillegget 

Tillegget spesialister får etter tariffavtalen anses av Veterinærforeningen å være en del av 
grunnlønnen, med mindre annet er avtalt lokalt. Grunnlønnen må derfor økes med dette 
beløpet dvs. at årslønn eller timesats må økes. Grunnlønnen er basis for beregning av 
ulempetillegg og overtidstillegg. Alt vederlag for arbeid inngår i beregningsgrunnlaget for 
feriepenger, jf. ferieloven § 10, dvs. at det inngår i feriepengegrunnlaget. 

 


