Retningslinjer for
Akademikerne privat (Akademikerne –P)
§ 1 Formål/mandat
Akademikerne –P skal arbeide for en differensiert og markedsrelatert lønnsdannelse basert på forhandlinger i
den enkelte virksomhet eller konsern. Akademikerne –P står for en lønnspolitikk som gir markedsrelaterte
forskjeller mellom bransjer, virksomheter, grupper og individer. Lønn skal brukes aktivt som et personalpolitisk
virkemiddel, hvor utdannelse, kunnskap, kompetanse, innsats og ansvar belønnes.
Akademikerne –P er et samarbeidsorgan med det formål at foreningene skal styrke sin posisjon overfor private
arbeidsgiverforeninger og arbeidsgivere. Akademikerne –P skal prinsipalt arbeide solidarisk for at
medlemsforeningene har egne avtaler med aktuelle motparter. Hvis forholdene tilsier det, kan Akademikerne –
P nedsette utvalg og slutte avtaler av felles interesse for medlemsforeningene.

§ 2 Representasjon
Medlemsforeningene utpeker faste representanter med personlige vararepresentanter til seksjonen. Ved varig
forfall i oppnevningsperioden av fast representant/vararepresentant foretar medlemsforeningen ny oppnevning.
Hver medlemsforening kan møte med én representant i Akademikerne –P.
Akademikerne –P kan vedta å supplere representasjonen.

§ 3 Valg
Seksjonen velger selv leder og nestleder samt eventuelt arbeidsutvalg, jf. vedtektenes § 5.4. Ved valg av leder og
nestleder må en kandidat oppnå minst halvparten av de avgitte stemmene for å bli valgt. Hvis ingen oppnår
dette skjer omvalg mellom de to som ved første avstemming fikk flest stemmer.
Leder og nestleder skal ha en uavhengig stilling i Akademikerne –P. Forening som innehar verv som leder og
nestleder har i tillegg rett til slik representasjon som følger av § 2.
Valgbar er den som er foreslått av egen forening eller av valgkomitéen.
Valgene gjelder for 2 år.
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§ 4 Avstemming
Ved avstemminger stemmer hver forening med det antall yrkesaktive, privatansatte medlemmer foreningen har
pr 1. januar vedkommende år.
Vedtak fattes med simpelt flertall.

§ 5 Særlige bestemmelser
Akademikerne –P behandler saker som medlemsforeningene eller styret tar opp og initierer virksomhet i
Akademikerne i samsvar med Akademikernes vedtekter.
Det forutsettes gjensidige orienteringer fra medlemsforeningene om alle forhold av betydning for samarbeidet i
Akademikerne –P, jf § 1.
Akademikerne –P har rett til å utpeke representanter, dersom Akademikerne engasjerer seg i samarbeid med
myndigheter eller andre instanser om spørsmål som særlig berører privat sektor.

§ 6. Endring av retningslinjene.
Forslag om endring av retningslinjene kan først behandles av Akademikerne –P to måneder etter at det er
mottatt og først en måned etter at det er sendt medlemsforeningene til underretning. Forslaget må oppnå minst
3/4 flertall før det kan oversendes Rådet for godkjenning.

Vedtatt av Akademikernes råd 27.10.2016
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