Bilaga 3

Centrala parters stöd till lokal lönebildning
Bakgrund
Under förhandlingarna rörande Avtal 2020 har centrala parter diskuterat behov av fortsatt stöd
till lokala parter vad gäller utvecklingen av den lokala lönebildningen. Under den gångna
avtalsperioden har ett sådant partsgemensamt arbete utgjort ett arbetsområde inom Partsrådets
verksamhet.
Eftersom det är viktigt att verka för att den lokala lönebildningen ska ha en så hög kvalitet
som möjligt är det angeläget att fortsätta ett utvecklingsarbete i syfte att stödja olika delar av
de lokala partsprocesserna inför – under – efter lönerevisionen likväl som att verka för en
saklig lönesättning där dialogen kring medarbetarens nya lön har en hög kvalitet. En
framgångsrik lokal lönebildningsprocess bygger på att alla aktörer, såväl lokala parter som
chefer och medarbetare har kompetens och förutsättningar att ta ansvar för sin del av
processen.
Parterna konstaterar att de centrala ramavtalen skiljer sig åt på vissa punkter. Det finns också
delar som är gemensamma till exempel förberedelsearbete och avstämning. Behovet av
utveckling och stöd till lokala parter kan vara gemensamt för samtliga parter men kan också
se olika ut beroende på skillnader i avtalen eller beroende på hur utvecklingsbehovet bedöms
hos respektive central part.
Inom följande områden kan utvecklingsarbete behöva ske i den omfattning som samtliga
parter gemensamt eller arbetstagarorganisation enskilt tillsammans med Arbetsgivarverket
identifierar.
Uppdrag
1. Arbetet med det av parterna gemensamt utvecklade metodstödet BESTA-vägen är
genomfört och i huvudsak även implementeringen av BESTA-vägen. Syftet med
metodstödet är att det ska utgöra ett stöd för lokala parter i deras arbete att säkerställa
att det inte föreligger osakliga löneskillnader och bygger på att det integreras i det
lokala lönebildningsarbetet.
Parterna konstaterar att det finns behov av marknadsföring av verktyget samt
kunskapshöjande utbildning i verktyget.
2. Arbeta med att ge stöd till lokala parter i syfte att nå en framgångsrik lokal
lönebildning genom t.ex. utbildningsinsatser för att öka lokala parters kunskap om
innehåll i och tillämpning av löneavtalet utifrån respektive avtals innehåll.
3. Arbeta med att visa på exempel och ge kunskaper om behovet av att ha tillräckligt
tempo i såväl förberedelsearbetet som genomförandet av revisionen.
4. Arbeta med att öka kunskap och förmedla erfarenheter avseende
förhandlingsordningen och dess tillämpning.
5. Arbeta med att ge stöd till lokala parter för att säkra en lokal lönebildning av hög
kvalitet med en tydlighet i bedömningen av varje medarbetares skicklighet och resultat
i förhållande till verksamhetens mål och resultat.

Bilaga 3

6. Arbeta med att förmedla kunskaper och annat stöd kring den återkommande dialogen
mellan chef och medarbetare.
Tidsram
Arbetet ska fortgå till och med den 31 december 2023.

Arbetssätt
Det är parternas förhandlingsledningar som även fortsättningsvis bör utgöra styrgrupp för
arbetet.
När det gäller punkterna 2-6 kan samtliga parter gemensamt identifiera aktiviteter för
genomförande. Arbetsgivarverket kan även med enskild arbetstagarorganisation identifiera
aktiviteter inom ramen för punkterna 2-6 för genomförande. I det senare fallet ska information
lämnas till styrgruppen om aktiviteten och till vilken eller vilka ovanstående punkter den
anses falla inom. Aktiviteten ska också hållas inom ramen för tillgänglig budget.

Styrgruppen ska särskilt beakta (gäller samtliga arbetsområden):
•
•
•
•
•
•
•

Att Partsrådet har till ändamål att ge stöd till lokala parter, därmed är det
partsgemensamma deltagandet väsentligt.
Att styrning och beslut samordnas mellan styrgrupperna, t.ex. vad gäller
kommunikation och marknadsföring, så att synergieffekter kan tillvaratas och tjänster,
seminarier m.m. inte överlappar varandra.
Att gärna sprida goda exempel för att förmedla kunskap.
Att utveckla det digitala erbjudandet till lokala parter.
Att det ska finnas en aktualitetsaspekt på arbetet.
Att materialet ska vara lättillgängligt för lokala parter.
Hur material som tas fram inom ramen för uppdraget kan förvaltas.

Förutsättningar
Parterna utgångspunkt för det kommande arbetet, enligt ovan, är att det inom ramen för
budgeten för arbetsområdet kan avsättas medel med lika stora summor för respektive
arbetstagarorganisation, inrymmande såväl medel för helt gemensamma aktiviteter som
enskilda tillsammans med Arbetsgivarverket.

