
12 WEB-MODUL FOR REGISTRERING AV KRAV

Når ansatte har tilgang til web-modulen, og forhandling en er åpnet for at ansatte skal legge inn egne
krav gis begrenset tilgang til data fra forhandlingene i web-modulen.

Ansatte må være hentet inn til forhandlingen.

Tillitsvalgte/ledere som er gitt tilgang til å registrere krav i Lokale forhandlinger i HRM, vil i tillegg få
en oversikt over egne fagforeningsmedlemmer, med mulighet for å legge inn krav.

12.1 For den ansatte

Ansatte logger på Enterprise Startside og trykker på fanen Meg selv
Trykker deretter på knappen Forhandling

Man velger forhandling og stilling man skal registrere krav for
I bildet ligger opplysninger om stillingen. Dette er opplysninger som er hentet fra lønnssystemet.
Man trykker på knappen Opprett nytt.
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Kravet blir automatisk merket med Krav ansatt
Alle felt med rød stjerne må fylles ut før man lagrer kravet.
I feltet Tema legger man inn hvilken type lønn man fremmer krav for.
Temaene som man kan velge mellom er avtalt mellom fagforeningen og arbeidsgiver.
Det mest vanlige er å legge inn krav knyttet til Grunnlønn.
Grunnlønn tilsvarer fast månedslønn.

I feltet Operand legger man inn +, % eller =
Hvis man velger + er det beløpet lønna skal økes med som legges inn. I eksempelet har den ansatte en
grunnlønn på 565 800. Hvis man legger inn + 10 000 betyr det at grunnlønna økes til 575 800.

Hvis man velger % legger man inn den % som lønna skal økes med f.eks. 2%
Hvis man velger = legger man inn beløp for ny grunnlønn, f.eks. 575 800.
Det mest vanlige er å legge til et kronebeløp og da benytter man +

Resultatet justerer tillegget i forhold til den stillingsstørrelsen man har.
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I feltet kommentar kan man legge inn begrunnelse for kravet. Det er plass til inntil 1000 tegn i dette
feltet.
I tillegg kan man huke av for Årsaker. Detter er begrunnelser som forhandlingsutvalget har valgt som
gyldige årsaker for krav i denne forhandlingen.
Når man har huket av for de årsakene som man mener er aktuelle for kravet, trykker man Fordel vekt
nede til høyre.
Man kan også legge inn egen kommentar pr. årsak.
Dersom ingen av årsakene er aktuelle, trenger man ikke å huke av for noen av dem.
Når bildet er ferdig utfylt trykker man Lagre nede til høyre.

Kravet er nå ferdig utfylt, tillitsvalgte ser og kan viderebehandle dette kravet.
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