
Forretningsorden for paritetiske nævn vedrørende
konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse

I-{en'ed fastsættes forretnìngsorden [or de 8 paritetisl(e lliì:\¡n (fJævn) i henholcl til bestemr¡elserne orr]

interesseñister i folgende aftaler:

1.. Fællesa[tale orn lolial løndannelse (09.01)

2. ,{.ftale orl lokal løndannelse for social- og sundhedspersonale (09.02)

3. '\.ltale om lokal løndannelse for lærere m.fl.(09.03)
4. Aftale ol¡ lokal lønclannelse For tandlæger, bibliotekarer og musil<skoleledere/-1ætere og

tjenestemandsansattc bibliotekarer (09.05)

5. Fællesaftale orn lol<al løndannelse for pædagogisl< område (09.06)

6. Fællesaftale om lokal løndannelse på det telariske omlåde (09.07)

7. Aftale om lol<al lønd¿nnelse [or hus-ten ornrådet (09 08)

8. Àftale om lokal lønclannelse for cliefer (09.09)

$ 1. Retsgrundlag
Nævnene behandler sageT rejst lokalt efter 1. apri-l 2013 inden for-I(L's forhandlingsornr'åde, hvori der

ild<e har kunnet opnås enighed efter stk. 3 i bestemmelserne om intetesservister i de respektive aftaler

(niveau 3- forhandling).

$ 2, Repræsentanter

Stk. 1.

Nævnene består af politiske repræsentânter, cler udpeges i henllold ril de fastsatte reglet i den aktuelle

aftale.

Stk. 2.

Der lcan udpeges supplear-rter. Udpegning af suppleanter meddeles modpartens rcpræsentarìter idet
alctuelle Nævn.

Stk. 3.

Ud over Nær'nenes reprâisentânter/suppleanter l<an ernbedsmænd tilkn;'¡1s¡ atbejdsgiver- eller

atbejdstagersiden r'ære ulstede under heie mødet.

$ 3. lndkaldelse af det aktuelle nævn

Stk. 1.

Nær'net indkaldes, når cler flernsætte s cn begæring herotn. Begæringen kan frernsættes af I(L eller den

forhanclhngsberettlgede organisation, der har deltaget i niveau 3-forhandlir-rgen. Begætìngen sl<al

fremsættes sì<r'iFtligt, og referat fra forhandlingen skal vedlægees.

Stk. 2.

Begærìngen om indkaldelsc af Nær,net skal frer¡sættcs seucÌst sel<s uger cfter aFslutningen af nir.eau 3-

for.handlingen.

Stk.3.
ISegæringen rned bilag sl;al sendcs sarnr.iclig lil Nær'nets repræsentânter og ii-L respelitive der.r

iorhandlinqsberetugcdc organisation lra nivear-r 3-forhandlingen.

Srl<. 4.

Nár err bcgærìng er fr.ernsat inden for seks ugcr, berarnmes saecn, sàledes at clcn behanclles i folltjnclelse

rlecì dct forstl<ornmende r.nøcìe i l(or¡rnr-u.rc¡rrcs Løtrningsnær't.r undeL iagttagelsc a[ fristerne i 5\ 5, stk.



2. Sagerrs berammelse dtøftes r¡ellern I(L og den forhandlingsberettigcdc organisation fra niveau 3-
fothandlìnge n. De to pârter er ansvarl.ige for at af]ilare beranlrrelsen r¡ed heniroldsvis arbeiclsglversiden
og arbejclstagersiden. Dato for sagcns beramnrelse meddeles Nær.rrets repræserltâr-rter.

$ 4. Mødested

Stk. 1.

Nærnene har ikke e t fast rnødested.

Stk. 2.

N;evncnes møder afholcles så r'idt mujjst lios KL.

Stk. 3.

Nævncncs rnødcsted i en konktet sag rneddeles af I(L senest en uge for rnødets at-holdelse úl Nær'nets
repræsentallter og den forhandlingsbelettigede organ.isatìon fia niveau 3-forirandlingen.

Stk.4.
Udgifter i forbindelse med afvilding af møderne dæklçes aF I(L.

$ 5. Forberedelse af sagen

Stk.1.
Parteme fra niveau 3-forhandlinge¡r forbereder sâgen.

' Stk.2.
Senest ro uger før Nævnsmødets afholdelse Fremsender pârterne fra niveau 3-forhandlingen hver deres

skriftlige redegørelse ril de øvrige aktører i $ 3, stk. 3. Partetne skal rundst have fìre uger ril at udarbejde
de skrifthge redegørelser. Vcd rneddeielse om berammelsestidspunktet, jf- $ 3, stl<. 4, gives der sarntidig
medclelelse om det seneste tidspunkt for frernsenclelse aIde skriftlige redegørelser.

Stk.3.
En af parterlre fra niveau 3-forhandlingen l<au anrnode om en fotlæugelse af det tidsrum, der efter $ 5,

stk. 2 er afsat til udatbejdelse af den slaiftlige reclegørelse. Anmodningen rettes tii den anclen pârt, og
hvis den ancìen part imødekornrner anmodningen, frcmsendes rneddelelse herorn rned angivelse af
fristfbrlængelsen til Nær'nets repræsentanter. Sagen berammes herefter i henhold ril frerngangsmåden i
$ 3, stk. 4.

Stk.4.
Den skriftlige redegøreìse skal indeholde en redegørelse over sâgens fakrum og synspunkter. Den
sl<liftlìge r:edegøtelse kan incleholde clen pågælclende parts forslag til løsning af sagen.

$ 6. Afvikling af sagen

Srk. 1.

For at r'ære beslutningsdygtìgt, skal der rnindst værc to repræsentânter ellcr srpplcanter Fta ](l salnt to
fepralsentanter elle-r supi)leânter fra arbejdstagersiden tilstede.

Stk. 2.

Nær'nsl¡ehaudlingen [or:egiir solrì cn forhandling mec] en nrr¡delecìer Fra l-renholclsvis I(L og
arl:ejds tagersiden.

Stl<. 3.

Repræsentanter for partetne fra niveau 3-fbrhancllingen kan r'æte úlstecìe under Nær'nets bel-randLing

for at afgive et rnr.rndtligt int.lllr:g. Personer, som afg.iver incll:cg, l<an ilihe r'ære tilstede uncler Nær'nets
ovrise l¡ehandüng i henhold uì $ 2, stk. 1 - 3.

Stk. 4.

l)e lol<ale l)arter i interesselionflììiten, jf. stl<. I i l¡estcmmelseu ol¡ interessenri5¡s¡ i rle. ¡'cqr¡el¡ri¡,c

aftale, har iklie ret til at a[gir,e ìndlcg eller r,ærc tilstecle uncler Narvnets behancllir.rg
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$ 7. Løsning af sagen og protokollat

Stk. 1.

Opnår Nær'uet enìsl-ìecl oln s^gens losning, proroliolleres dette os nnclerskr-ives.

Stk. 2.

Opnår Nær'uet il<l<e enighed, sluttes behandl.ingen ved clenne konstatering, og uenigheden

¡lrotokoÌlercs. FIvis sagen vecltr¿Ler en af arbejdsgiveren fastsat acolltololl, eller cler eFter
or.erensltot¡steu eFtet lokal aftale skal 1.js5 ullæg ude¡ belobsgræ¡se, tilìre¡degiycr pârrer¡e i Nær,¡er,
orrr lran ønsker, at den r¡r'ildige person riltræder Nær'net, i[. $ 8.

Stk.3.
Der Føres alene protokol sou anfort i stk. 1 og 2. Protokollen kan Føres a[en eller flere a[c]e
úls teder,¿crencìc cm[>ec]srrzend.

$ B. Særligt vedrørende sager om acontoløn eller centralt aftalte tillæg uden
beløbsgrænse

Stl<. 1.

I sager, lu'ori der iklie opnås enighed i Nær'net/niveau 3-forhandlìng, i henhold til de fâsrsatte tonl.r i

den aktuelle aftale., og som r.edLører er: afarbejdsgiveren fastsat acontoløn, eliet at de¡ efter
ovel-euskonrsten efter lol<al aftale skal lrjss et tillæg uden beløbsgrælrse, og herunder uenighed orn
størtelsen på et tillæg ril en rillicìsrepræsentant for dennes funktion som sådan, kan en uvildig peïson
tiltmcle Nævnet, jf. stk. 4 i bestemmelser om interessefvister i de respektive aftaler- Den uvildige person
tiltræder Nær'net på anrnodning fra begge eller den elle âf parterne i Nær'net.

Srk.2.
Patterue i de 8 aftalel onl ny/lokal løndannelse udpeger i fællesskab én r-n'ildig persotl, som kan tiltr-æde
alle 8 Nævn. Ud¡legningen sker fo¡ en overer-rskomstperiode ad gangen. Hvis cler ilihe kan opnås
enighed om ât Pege på en besternt person, anrnodes Foriigsirrsrirudonens [onnand om at udpege denne.

Stk.3.
Samticìig ried berammelse af sagen, jf. $ 3, stk. 4, resen'eLes en daro for delr uvildige persons evenruel]e
tiltræden af Nær'net. lvlellem Nær.nets behandling og den uvildige persons eventuelle riltr'æden af
N:evtret, skal det mindst forløbe to uger. Den .resefi'erede dato rneddeles Nær'nets repræselltânter.

Stk.4.
I-{vis det på Nævnets møde tilkendegives, at den ur'ildige persons tiltra:der.r a[Nær'net er r,;nskelig, jf.$
7, sLk. 2, indl<aldcs vedkommencle samt cle repræser'ìtânter aFNær'net eiler deres suppleanter, der var
tilstede på rnødet, dl den resen'erecle dato. Behandling af sagen sker rned de Fremmødte.

Bcm-,rrkning.
På r¡ødet mecl den uvildige persorl sl<al clet tilstræl¡es, at derl pel'sonkleds, cler var trlstede

På det tltøde, som eudte nred indlcaldelse af den uvildige persorl, også er den personkteds,
solrì er rilstede under den ur'ìldige persons l>ehandling. FI,,'is dette ikl<e er rnuligt på enrnd
a[sygdom eller lignende, afgør hvet side, orn der sl<al inclkalcles srrppleanrer. I møder rred
den uvildige pelson findet $ 6, stk. 1 iklie anvendelse, og dcr m således ililic hrav om de r

sârnlrìe antal personer fr:a begge srder.

Stk. 5.

Den Lrvildige person sl<al have tllsendt det sl<riftlige materiale, som bler, iler-nscndt til Nu'net sar¡t
pr:otol<ollatet fra Nævne ts ltehandling af sagen.

Stl<. 6.

Den uvilclige person kan pâ rnøclet mægle mellem partenre i Na:r'net. Den uvildige person træffer pâ
rnodet eller e fter[rlìgende er.rdelig a[gørelse i sagen, hvis clen il<lie l<an lrases på anden mãtlr:.



Srk.7.
Udgifter ttl dcn uviJdigc person i clcn konkrete sag dækkes ligeligt af parterne i henhold til stk. 3 I

besternrnelscn ori inrcresscn'ìster i den respektive aitale.

$ 9. Tavshedspligt og offentlighed

Stk. 1.

Der e¡ ingen o[fendighed omkling møderne.

Srk.2.
Fra Nævnets behandling kan alene refereres det protokollerede resultat.

Stk.3.
I sager, hvorNævnct riitrædes af en uviidigperson, kan alene den endel-ige afgørelse refe¡eres.

Stk. 4.

Repræsentanter, suppleanter og andre, der blive¡ gjort bekendt med materiale til og drøftelser i Nævnet,
er forpligtet ril at iagttage tavshed med hensyn úl de oplysninget, der herigennem modtages, og ril at

sikre sig, at skriftligt materiale ikke kommer uvedkommende i hænde.

$ 10. Afsluttende bestemmelser

Stk. 1.

Ændringer i og ullæg t-il denne fouetningsorden skal behandlcs og $odkendes af IiL og
organisationerne.

Stk.2.
Forretningsordenen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel trl den 31. marts, dog tìdligst tìl den
31,. rnzrts 201,5.

Fotretningsordenen erstatter tìdligere forretningsoràen af 1.2. nrai 2009.
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For
KI

For
Arkitektforbundet

For
Bibliotekar for l¡undet

Iìor
Btik- & Røtarbejdetforbundet

Fo¡
BUPL Forbundet for Pædagoger os l<lubfolli
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For
Danmarks Juris t- og Øl<onomforbund

For
Dansl< Eì-Iìotbund

]ìor
Dansli Fortnands Forening

For
l)ansk Funktionætfotbund

For
Dansk NIetal

lìor
Dansk Socialrádgrverforening

Fo¡
Den Danske Landinspektørfotening

For
Faglìg Fælles Forbur.rcl - 3E

For
FOA - trag og Arbejde

F-or

nornana¡nfw\

For //
Forbuncìet T'ræ-Industri-Bye i Danrnarl;

Iìr¡r
Foreningcn ai l(omrnunalc Chefer

Iìc.,r



Foreningen af Speciallæg^e r

For
F:rllesr,rdvalget lor Nlusikunderr'.rsere lnden for lvfLrsil<skoleomrâdet (Fli{ltl)

l'-or
G)'mnasiesìiolernes Lærerfbrening

Fo-r

FII(,/Iiomrntrr-ral

For
Ingeniø-rfoteuingen i Danrn¿rlç

For
= Landsldubben for delti-dsansatte Brandfoik

For
L,edernes Ilovedorganisation

For'
La:relnes Cen tralorganìsatiorl

Fol
Nlaler. forbundet i Danrnarlr

For
Iìøclevareforbur-rdet NNF

For
Pl-iama cla n lnarli

Ijor
Socia lpædagogeÍnes Lands [orbund

For Tancll ægeForeningen

For
l)c O { tcn tliee'l-an clla:sr:r
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