Bilaga 3
till Krislägesavtalet

Förhandlingsordning
§ 1 Tillämpningsområde
Förhandlingsordningen ska tillämpas i samtliga tvister som rör Krislägesavtalet
och för tvister som rör arbetstagare för vilka Krislägesavtalet tillämpats.
Anmärkning
Förhandlingsordningen ska gälla oavsett vad som annars är avtalat angående tvisters
handläggning.
Syftet är att tvister som uppstått om Krislägesavtalet ska hanteras i nära anslutning till
att avtalet har aktiverats, tillämpats och inaktiverats.

Tvisters handläggning – tidsfrister
§ 2 Lokal förhandling
Lokal part får påkalla lokal förhandling senast inom fyra månader efter att
Krislägesavtalet inaktiverats.
§ 3 Central förhandling
Central part får påkalla central förhandling i frågor som varit föremål för lokal
förhandling senast inom två månader efter det att den lokala förhandlingen
avslutats.
§ 4 Rättslig prövning
Kan uppkommen tvist inte lösas vid central förhandling ankommer det på part
som vill fullfölja ärendet att väcka talan i domstol senast inom en månad efter
avslutad central förhandling.
Har organisation ej iakttagit föreskriven tid för förhandling eller väckande av
talan, får den som är eller har varit medlem i organisationen och som beröres av
tvisten väcka talan senast inom en månad efter att tiden löpt ut.
Enskild arbetstagare som inte kan företrädas av eller inte har företrätts av
arbetstagarorganisation kan väcka talan i domstol senast inom två månader efter
att Krislägesavtalet inaktiverats.
Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister är tillämplig.
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§ 5 Preskription
Ett anspråk som grundar sig på Krislägesavtalet kan inte göras gällande mot
berörd arbetsgivare om det framställs mer än två månader efter att
Krislägesavtalet har inaktiverats.
Om talan inte har väckts inom de frister som följer av § 4 ovan är anspråket
preskriberat och rätten att föra talan förlorad.
§ 6 Avvikelse från 33, 34 och 35 § MBL
Tvister som rör disciplinpåföljd, arbetsskyldighet och lön ska föras i den ordning
som anges ovan.
Bestämmelserna i 33, 34 och 35 §§ MBL gäller inte för tvist om tolkning och
tillämpning av Krislägesavtalet.
Centrala parter
§ 7 Tvist om Krislägesavtalets aktivering
Central part får påkalla central förhandling i fråga gällande avtalets aktivering.
Förhandling i sådan fråga ska påkallas senast inom två månader efter
Krislägesavtalets inaktivering i visst fall.
Om tvisten inte kan lösas vid förhandling får den hänskjutas för prövning av
skiljenämnd i den ordning som anges i § 8 nedan.
Part hänskjuter frågan till skiljenämnd genom att en påkallandeskrift kommit
berörd motpart tillhanda senast inom en månad efter det att den centrala
förhandlingen avslutats.
Om skiljeförfarandet inte har påkallats senast inom en månad efter att den
centrala förhandlingen avslutats är rätten att föra talan förlorad.
§ 8 Skiljenämnd
a) Skiljenämnden utses av de centrala parterna.
Skiljenämnden ska bestå av 3 ledamöter. Parterna väljer vardera en
ledamot samt utser gemensamt en ordförande.
b) De centrala parterna svarar var och en för sina kostnader i skiljenämnden.
Kostnaden för ordförandens medverkan delas lika mellan parterna.
c) Skiljenämndens beslut är bindande.
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