
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Trykke opp HTA og lønnstabeller, 
juli/august 
* Få rådata fra KMD, innhente 
bestilling fra forbundene, bestille 

- YS-S sier opp HTA med særavtaler 31. januar  
- YS-S konferansen, ultimo januar 

- Vedta 1. krav (sektorstyret) 
- Overlevering av krav 
* Åpning av forhandlingene og overlevering av krav til KMD 
* Pressemelding vedr. åpning av forhandlinger   
* Informasjon på hjemmesiden og til forbundene  
- Møter i div. utvalg i KMD? 
- Forhandlinger 
* Beredskap m.t.p vurdering av krav/ tilbud (sektorstyret) 
* Vedtak av streikeuttak  
* Avslutning av forhandlinger 30. april kl. 24.00 – vedtak av resultat/ et. brudd (sektorstyret) 

 

Hovedtariffoppgjør partallsår, 

 Ved godtatt resultat 
 Lage hefte til uravstemning, sendes ut til forbund med frist en dag før YS-S’ frist til KMD, primo mai  
 Få inn svar på uravstemning fra forbund, sammenfattes og meddeles, ultimo mai  

- Frist for forbundene å levere krav 12,februar  
- YS-S kravgjennomgang februar eller mars 
* Presentasjon av innkomne krav (forbundene/ forbundsledere) 
* Økonomiske utsikter for inntektsoppgjøret, TBU rapporten  
* Sammenfatning av innkomne krav, oppsummering  
- Kalle inn utvalg og sette møteplan ifm. krav

- Gjennomgang av fellesbestemmelsene og utforming av krav  
- Gjennomgang av materiell, planlegge uttak ved konflikt  
- Utarbeide 1. utkast til krav basert på innsendte krav  
- Dialog med andre hovedsammenslutninger for evt. samarbeid 
- Innhente oversikt fra forbundene over hvem som skal delta i forhandlingene 
 

Desember året før 
-YSS tariffkonferanse  
- Brev til forbundene vedr krav. 
innsending av krav

Evaluering (plankonferanse) 
* Forbund, sekretariat og ledelse i 
YS-S gjennomgår årets oppgjør og 
evaluerer prosess. Innledning ved 
leder

 Ved brudd 
 30.april/1.mai: Brev til Riksmeklingsmannen, plassoppsigelse, kopi KMD  
 Senest 18. mai: Møt opp til mekling, avtal framdrift og avslutning   
 14 dg før avslutn.: Plassfratredelse meldes Riksmeklingsmannen og KMD, kopi andre HS 
 7 dager før avslutn.: Begjære meklingen avsluttet, brev til Riksmeklingsmannen, kopi KMD  
 7 dager før avslutn.: Innhente korrekte navnelister fra forbundene  
 4 dager før avslutn.: Navnelister sendes KMD  
 4-0 dager før avslutn.: Behandle disp. søknader i dep.  
 Meklingsavslutning: Beredskap til vurdering av skisser (sektorstyret, tariffutvalgene) 
 Anbefale eller forkaste skisse (sektorstyret, tariffutvalgene) 
 Pressemelding, informasjon til forbund, oppdatering av hjemmeside  
 Vedta skisse i mellomoppgjør (sektorstyret) 
 Uravstemning, se punkt «ved godtatt resultat», med ca. 10 dagers forsinkelse 


