
PROTOKOLL 
FRA 

FORHANDLINGENE OM REVISJON AV HOVEDAVTALEN YS-NHO 

Den 29. november 2017 har det vært fø rt  forhandlinger mellom Yrkesorganisasjonenes 
Sentralforbund og NæringsIivets Hovedorganisasjon om revisjon av Hovedavtalen. 

Til stede fra partene: 

Fra YS: Fra NHO: 
Chri stopher Navelsaker Elisabeth Lea Strøm 
Vegard Einan 

      

Gro Øien 

     

Eirik Bornø Hanne Bore 
Nina Møglestue Therese Korsmo Mjaaland 
Kathrine Fosnes Olsen Sigbjørn S. Mygland 
Turid Svendsen Nikolai Astrup Westlie 
Kjell Morten Aune 

   

Odd Nymoen 

    

Jim Klungnes 

      

Annicken iversen 

    

Linda Jæger 

      

Thor Christian Hansteen 

 

Roy Aleksandersen 

   

Hege Nordgård 

    

Torhild S. Johannessen 
Tor Andre Sunde 

Etter forhandlinger ble partene enige om fØlgende: 

De1 A 

Kapittel 1 

§ 1-3 Varighet 

Denne avtale, som trer i kraft 1. januar 2018, gjelder til 31. desember 2021 og videre 2 år av 
gangen hvis ikke en av partene skriftlig sier den opp med 6- seks - måneders varsel. 

Kapittel II 

§ 2-1 Organisasjonsretten, annet ledd, siste setning 

[ kraft av å representere brede interesser ivaretar YS og NHO et samfunnsmessig helhetssyn, 
og partene understreker frontfagsmodellens betydning. 

§ 2-3 Forhandlinger, nr. 1, første ledd, siste setning 
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Partenes syn skal fremgå av protokollen som skal undertegnes av begge parter så snart som 
mulig. 

Kapittel III 

§ 3-1 Kollektive oppsigelser, nr. 1, nytt tredje ledd 

Senest samtidig med at plassoppsigelse gis, skal partene sette opp en protokoll fra 
forhandlingene. Av protokollen skal det fremgå at partene ikke har kommet til enighet, og det 
skal gis en kort beskrivelse av krav som har vært fremmet og hvilke temaer det faktisk har 
vært forhandlet om. 

§ 3-9 Behandling av krav om ny tariffavtale, nr. 3, nytt annet ledd 

Fra forhandlingene settes opp protokoll. Partenes syn skal fremmgå av protokollen som skal 
undertegnes av begge parter, se § 2-3 nr. l første ledd. 

§ 3-9 Behandling av krav om ny tariffavtale, nr. 4, annen setning 

Stevning må i tilfellet være uttatt innen 2 måneder fra protokollen er undertegnet av begge 
parter. 

§ 5-6 Tillitsvalgtes arbeidsforhold, nr. 2, annet ledd 

Tillitsvalgte skal ha rett til låsbart skap og adgang til telefon. Videre skal tillitsvalgte ha 
adgang til annet hensiktsmessig kommunikasjonsutstyr etter nærmere avtale når bedritfen har 
dette. 

§ 5-7 Godtgjørelse til tillitsvalgte, første ledd 

Møter etter § 2-3 skal søkes avholdt i den enkelte tillitsvalgtes ordinære arbeidstid og 
godtgjøres som tapt arbeidsfortjeneste. Møter som holdes i fritid skal godtgjøres med ordinær 
timelønn (beregnet etter reglene i A-ordningen). 

§ 5-8 Tjenestefri for tillitsvalgte, annet ledd 

Forespørsler om tjenestefri skal rettes til bedritfen så tidlig som mulig. 

2 



NHO og YS er enige om at det opprettes en arbeidsgruppe som skal se nærmere på behovet 
for oppdatering og modernisering av tilleggsavtalene IV og V, samt HA §§ 9-11 og 8-1, 3. 
avsnitt. 

Partene viser til de prinsipper som er nedfelt i protokoll av 23. juni 2017 vedrørende krav om 
opprettelse av OperatØravtalen ved iKM Offshore Service AS. Protokollen finnes vedlagt. 

VEDTAKELSE 

Forhandlingsresultatet vedtas med forbehold om endelig godkjennelse i YSs Hovedstyre eller 
det organ YS gir fullmakt og NHOs Representantskap. 

Oslo, 29. november 2017 
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