Pendelvoldgift er en voldgiftsordning hvor beslutningsreglene er formulert på forhånd, og
bestemmer at voldgiftsinstitusjonen kun kan velge mellom ett av partenes krav. Kompromiss
mellom partenes krav er dermed utelukket.
Partene anbefaler følgende:

Retningslinjer for saksbehandling ved pendelvoldgift
1.

Dersom de lokale parter ønsker å bruke pendelvoldgift, bør dette avtales mellom
partene i forkant av forhandlingsstart.

2.

Partene skal drøfte oppnevning av oppmann for pendelvoldgiften.. Dette må være en
person som partene har tillit til. Partene kan anmode sorenskriver, lagmann, kretsmeklingsmann eller en annen person om å stille som oppmann for pendelvoldgiften.
Dersom det ikke oppnås enighet om oppmannen, oppnevnes denne av kretsmeklingsmannen.

3.

a)
Hver av partene lager skriftlige innlegg med påstander (prosesskriv) til pendelvoldgiften. Partenes prosesskriv skal være pendelvoldgiftens oppmann i hende senest
4 uker etter at brudd i forhandlingene er konstatert. Partene utveksler samtidig prosessskriv. Partenes påstander vil være siste tilbud/siste krav.
b)
Partenes deltakelse i pendelvoldgiften er begrenset til å prosedere sine standpunkter og svare på eventuelle spørsmål fra oppmannen. Partene har ved dette avsluttet sin saksbehandling i pendelvoldgiften.
c)
Dersom en av partene har behov for å møte i pendelvoldgiften, pålegges den
annen part tilsvarende møteplikt. Oppmannen kan i samråd med partene fravike dette
for den enkelte tvist.
d)
Partene kan i samråd med oppmannen avtale kun muntlig prosedyre. Partenes
påstander skal likevel fremføres skriftlig for pendelvoldgiften senest 4 uker etter at
brudd er konstatert. Partenes påstander vil være siste tilbud/siste krav.

4.

Grunnlaget for pendelvoldgiftens kjennelse er partenes siste tilbud/krav. Det tilligger
ikke oppmannens kompetanse å omgjøre innretningen i siste tilbud/ krav.

5.

Det forutsettes at bruddprotokoll utferdiges i siste forhandlingsmøte uten ugrunnet
opphold. Siste krav/siste tilbud skal være en del av bruddprotokollen.
Bruddprotokoll skal forelegges pendelvoldgiften som dokumentasjon i saken.

6.

Oppmannen har, etter å ha satt seg inn i tvistegrunnlaget, kompetanse til å be partene
om å gjenoppta forhandlingene, dersom tvistens utfall synes best tjent med dette.

7.

Dersom flere arbeidstakerorganisasjoner har likelydende tvistegrunnlag, kan pendelvoldgiften behandle de enkelte tvistene i sammenheng. Pendelvoldgiften skal likevel
avgi egen kjennelse for den enkelte arbeidstakerorganisasjon.

8.

Oppmannen avgir kjennelse senest en måned etter at partene har levert sine skriftlige/muntlige prosedyrer med skriftlige påstander. Tvistens kjennelse treffes av

oppmannen alene.
9.

Oppmannen skal avgi kjennelse til fordel for den ene parten med bakgrunn i denne
partens skriftlige påstand, dersom den annen part ikke har levert skriftlig påstand innen den fristen som følger av pkt. 3 ovenfor eller ny utsatt frist fastsatt av oppmannen.

10.

Frem til tidspunktet hvor oppmannen avgir kjennelse i tvisten, kan partene forhandle
videre. Oppmannen skal i så fall varsles om at det føres fortsatte forhandlinger. Varselet skal ikke medføre at pendelvoldgiften forsinkes. Dersom partene kommer til enighet i disse forhandlingene trekkes saken fra pendelvoldgiften.

11.

Oppmannens honorar/kostnad deles likt mellom partene. For øvrig dekker partene sine
egne kostnader.

