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Oppsummering fra møte 23. september 2015 – tariffgruppe 
Hovedavtale  

Til stede:  
Fra arbeidsgiversiden: Ingrid B. Tenfjord (KA), Marit Halvorsen Hougsnæs (KA), Randi 
Moskvil Letmolie (KA), Sissel Vartdal (Kirkerådet), Bjørn Olav Storhaug (Møre 
bispedømme), Arne Lerheim (rådsmedlem Sula Menighetsråd/KAs kontrollkomite). 
 
Marianne T. Brekke (KA) – sekretær 
 
Fra arbeidstakersiden: Arne Løseth (Fagforbundet), Liv Håkonsen (Delta), Leiv Sigmund 
Hope (Diakonforbundet), Harald Skarsaune (KUFO), Ole-Johs. Huuse (Presteforeningen), 
Tonje Leborg (Norsk lektorlag) - vara for Veronika Klimplova –(Samfunnsviterne). 
 
 
Gruppen hadde sitt første møte 23. september 2015. På dagorden stod det tre faglige 
innlegg for å legge til rette for et felles faglig utgangspunkt for samtale og dialog.   
Forsker Inger Marie Hagen fra FAFO hadde et faglig innlegg om 
medbestemmelsesordninger generelt med fokus på historisk utvikling, erfaringer fra 
ulike tariffområder m.m., Thom M. Rafoss fra Kulturdepartementet redegjorde for 
medbestemmelse innenfor dagens statlig sektor, Randi M. Letmolie redegjorde for 
medbestemmelse innenfor dagens KA-sektor. 
 
Det var en innledende samtale om gruppens mandat og avklaringer av forventninger 
til det videre arbeidet og resultatet av dette. Man vil komme tilbake til dette på neste 
møte. 
 
Det skal lages en sammenlikning av hovedpunktene i Hovedavtale/tilpasningsavtale 
på dagens statlig sektor og dagens hovedavtale på dagens KA sektor. KA vil lage et 
utkast til dette, som utgangspunkt for samtale. 
 
Gruppen skal forsøke å avdekke utfordringer og behov for tilpasninger og 
overgangsordninger. 
 
Det understrekes at gruppens drøftinger er uformelle og uforpliktende i senere 
forhandlinger for de parter som deltar i gruppene. Det vil derfor ikke bli laget 
detaljerte referater fra møtene. Partene vil måtte møtes til reelle forhandlinger på et 
senere tidspunkt. 
 
Det var enighet om at KA kan informere kort om hovedtema i gruppens arbeid på sine 
hjemmesider 
 
Gruppen vil legge til rette for en inkluderende arbeidsform og vil derfor også 
arrangere et åpent møte våren 2016 hvor alle arbeidstakerorganisasjoner innenfor 
KA-sektoren og dagens statlig sektor blir invitert til å komme med innspill til gruppens 
arbeid, fortrinnsvis den 5. februar. 
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Det ble avtalt nye møter for våren 2016: 5. februar og 8. juni (NB: På møtet den 27. 
nov. ble det avtalt å flytte møtet som skulle vært den 8. juni frem til 16. mars.) 
 
 
Neste møte: 27. november 2015 kl 10-15. 
 
 


