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Sammenligning av Staten  

og KA-sektoren 

-hovedpunkter i Hovedavtale, 

tilsettings- og 

medbestemmelsesordninger   
 

Utarbeidet av KAs arbeidsgiveravdeling til bruk i tarifforberedende arbeidsgruppe. 

Utkast pr. 20/11-15.  

 



 

2 
 

 Formål i hovedavtalen Intensjoner Partsforhold Tilpasning av avtalen 

Stat § 1 skape best mulig 
samarbeidsgrunnlag 
Være grunnlag for rett til 
medbestemmelse. Gi reell 
innflytelse. Redskap for ledelse, 
medbestemmelse og arbeidsmiljø. 
Gi mulighet for faglig og personlig 
utvikling. Bidra til fleksibel og 
brukervennlig tjenesteyting med 
godt arbeidsmiljø, god ledelse, 
bedre resultatoppnåelse og godt 
forhold til innbyggerne. 
Skille politisk demokrati og 
bedriftsdemokrati.  
 
Tillitsvalgte skal ikke delta i 
politiske beslutninger, lover 
forskrifter mm. som i hovedsak 
gjelder virksomhetens 
samfunnsmessige rolle, men 
hvordan beslutningen skal 
gjennomføres er gjenstand for 
medbestemmelse jf HA § 2 nr 3. 

Reell innflytelse, 
involvering så tidlig 
som mulig mm. HA § 
1 

HA §1 - Staten og 
hovedsammenslutningene for de 
statstilsatte har inngått (denne) 
hovedavtalen med det formål å 
skape et best mulig 
samarbeidsgrunnlag mellom 
partene på alle nivåer. 

HA § 3 inngå avtale om medbestemmelse 
som er tilpasset virksomhetens og de 
tilsattes behov. Legge vekt på reell 
medbest, og deltakelse så tidlig som mulig. 
 
HA § 4 I virksomheten skal det inngås en 
tilpasningsavtale om medbestemmelse. 
Kan avtales andre samarbeidsformer.  

- Avtalen skal beskrive 
virksomhetene, samt inndelingen i 
driftsenheter og arbeidsområder. 
Skal klarlegge arbeidsdelingen 
mellom AMU og de fora for 
medbestemmelse som etableres. 

§ 4 nr 4 – kravene til innhold i 
tilpasningsavtale  



 

3 
 

 

 

  

KA § 7-1 formål er at partene 
gjennom samarbeid, 
medbestemmelse og medansvar 
skal utvikle og opprettholde et 
godt arbeidsmiljø – samarbeidet 
skal skje i rasjonelle og 
betryggende former 

HA § 7-2 
samarbeidet skal 
foregå i rasjonelle og 
betryggende former 
Forord til HA: 
Medvirkning og 
medinnflytelse 
gjennom 
informasjon og 
drøftinger 

§ 1-1 Hovedavtalen gjelder mellom 
KA og den enkelte 
arbeidstakerorganisasjon 

HA § 7-4 der det av hensyn til 
virksomhetens størrelse, antall tilsatte 
eller andre forhold ikke kan etableres 
formelle ordninger for medbestemmelse i 
samsvar med hovedreglene i denne 
avtalen, kan det foretas lokale tilpassinger. 
Evt. lokale tilpassinger skal ivareta de 
grunnleggende hensyn i samsvar med 
gjeldende lovgivning og formålet i § 7-1, og 
rettigheter/plikter som fremgår av denne 
avtalen. Avvikende ordninger forutsetter 
at partene lokalt er enige, og at enigheten 
er nedfelt i en protokoll. 

merknad Mer omfattende 
formålsbestemmelse i HA i staten 
enn i KAs HA.  
Statens HA har bestemmelser om 
at tillitsvalgte ikke skal delta i 
politiske beslutninger, og skiller 
dermed alminnelig politisk 
demokrati og bedriftsdemokratiet. 
Ikke egne bestemmelser om skille 
alminnelig kirkelig demokrati og 
bedriftsdemokrati i KAs HA. 
 
KAs HA bygger på KS-avtalen, men 
det er en del forskjeller 

«Reell medvirkning» 
ikke del av 
avtaleteksten i KA-
sektoren, men ligger 
i forordet. 

Avtalene bygger på ulike modeller: 
i staten på 
hovedsammenslutningsmodell, 
mens i KA sektoren bygger man på 
forbundsmodell, så alle forbund 
forhandler direkte med KA, og ikke 
via en hovedsammenslutning. 
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 Virksomhetsdefinisjon og 
tilpasningsavtale 

arbeidsgiver tillitsvalgt 

Stat HA § 4 det skal inngås en 
tilpasningsavtale i hver virksomhet som 
skal beskrive hva som utgjør 
virksomheten, samt inndelingen av 
denne i driftsenheter og 
arbeidsområder. 
Tilpasningsavtalen skal også klarlegge 
arbeidsdelingen mellom 
arbeidsmiljøutvalget jf aml § 7-2(2) og 
de fora for medbestemmelse som 
etableres  

HA § 8 Arbeidsgiversiden i den enkelte 
virksomhet er det adm. Ledd som har 
ansvaret for behandlingen av saker 
etter HA eller tilpasningsavtalen. 
Tilpasningsavtalen skal klargjøre hvem 
som har myndighet til å forhandle på 
vegne av arbeidsgiver. 

HA § 9 arbeidstakerpart i den enkelte virksomhet er: 
1a) De organisasjoner som organiserer minst 10% av 
de tilsatte i vedkommende virksomhet/driftsenhet 
/arbeidsområde som er berørt av saken 
b) primærorganisasjonene under samme 
hovedsammenslutning har adgang til å slå sammen 
medlemstallet for å oppnå minst 10% 
c) hver av hovedsammenslutningene som har 
medlemmer i virks./driftsenheten/arb.omr. har likevel 
krav på å peke ut en representant med rettigheter 
etter tilpasningsavtalen som de andre tillitsvalgte, selv 
om primærorg. Ikke fyller kravet til 10% 

KA HA § 8-1 – virksomhet: soknet/soknene 
i en kommune og andre virksomheter 
som følger avtalen  
HA § 9-2 a) Partene skal forhandle om 
tillitsvalgtordningen som den enkelte 
organisasjon skal ha i virksomheten. 
Ordningen må tilpasses de lokale 
forhold. 

§ 8-2 mr/fr eller den som er delegert 
slik myndighet- 
styret/representantskap, eller den 
som er delegert slik myndighet, - den 
som i arbeidsgivers sted leder den 
enkelte virksomhet 

§ 8-5 arbeidstaker tilsatt i virksomheten og som er 
valgt/utpekt av medlemmene i sin organisasjon til å 
ivareta de oppgaver som framgår av denne avtale 

Merknad Statens virksomhetsdefinisjon er 
spesiell – staten deles i flere 
virksomheter 
 

 Stat: Begrensningen på 10% gjelder ikke ved 
forhandlinger om personalreglement. Ved like 
forhandlinger gjelder partsbegrepet i 
Hovedtariffavtalen pkt 2.1 (dvs som ved 
lønnsforhandlinger). 
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 Informasjon Drøfting 

Stat HA § 11 arb. Giver skal gi informasjon om drøftings og 
forhandlingssaker. Skal raskt gi tillitsvalgte informasjon når det er gjort 
beslutninger som nevnt i § 2 nr 3, når disse får innvirkning på den 
enkeltes arbeidssituasjon 
Nr 1.Tillitsvalgte skal ha informasjon om:  
a) virksomhetens regnskap og økonomi 
b) vedtak i styringsorgan og adm. Av betydning for de tilsatte 
c) hvem som tilsettes og hvem som slutter 
Informere om beslutninger av betydning for de tilsatte. Informasjon 
skal gis så tidlig som mulig uten unødig bruk av spesialuttrykk, hvis 
saken er komplisert skal arb.g sørge for faglig innføring for de 
tillitsvalgte, rett til å bli gjort kjent med relevante dokumenter 
(…).m.m.  
Nr. 6 Tillitsvalgte skal informere arbeidsgiver om saker som behandles i 
organisasjonene og som det er av betydning for arbeidsgiver å få 
informasjon om 

HA § 12 
Om budsjett etc opplistet i nr 1 

- Budsjettforslag 
- Omgjøring av ikke besatt stilling 
- Byggeprosjekter 
- Virksomhetsplaner 
- Valg ved anskaffelse og fordeling av utstyr og 

hjelpemidler når det er tale om alle former for 
kapitalvarer, samt kravsspesifikasjon til grunn for 
anbud 

- Oppsetting av arbeidsplan 
- Saker etter aml § 7-2(2) 

Annet en part vil drøfte, jf nr 2 

KA § 9-4 b) så tidlig som mulig orientere, drøfte og ta de tillitsvalgte med 
på råd når det gjelder: 

- Endringer og omstillinger (…) som vil få betydning for de 
tilsatte 

- Informasjonsprosedyrer 
- Sammensetning av ad-hoc grupper 

Prosedyrer ved utlysing/kunngjøring av nye stillinger 
 
Kirkel § 35 og HA § 10-1 partssammensatt utvalg – skal behandle saker 
som gjelder forholdet mellom soknene som arbeidsgiver og de tilsatte, 
pers. politikk, pers.pol retningslinjer, reglementer og rutiner, utviklings 
og omstillingsprosesser. Arbg. har flertall i utvalget. 

§ 9-4 b) så tidlig som mulig orientere, drøfte og ta de 
tillitsvalgte med på råd når det gjelder: 

- Endringer og omstillinger (…) som vil få betydning for 
de tilsatte 

- Informasjonsprosedyrer 
- Sammensetning av ad-hoc grupper 

Prosedyrer ved utlysing/kunngjøring av nye stillinger 
 
Kirkel § 35 og HA § 10-1 partssammensatt utvalg– skal 
behandle saker som gjelder forholdet mellom soknene som 
arbeidsgiver og de tilsatte, pers. politikk, pers.pol. 
retningslinjer, reglementer og rutiner, utviklings og 
omstillingsprosesser. Arb.g har flertall i utvalget. 

Merknad   
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Personalreglement 

 
Organisasjonsendringer 
(Varige) 

 
Disponering av 
lokaler 

 
Velferdstiltak og fordeling 
av velferdsmidler 

 
Opprettelse av ny 
stilling 
(bemanningsøkning) 

 
Saker under AML  
§ 7-2(2) 
Arbeidsmiljøutvalg 

Stat Forhandles/+ skal 
stadfestes av KMD – 
HAstat § 13 bokstav 
2e) 

Forhandles HAstat § 13 
2a) 

Forhandles HAstat  
§ 13 2 f) 

Forhandles HAstat  
§ 13 2c) 

Forhandles HAstat  
§ 13 2b)  

Forhandles om 
man skal overføre 
saker fra amu til 
behandling etter 
HA-regler 
HAstat § 13g)  

 
 
KA 

 
 
Drøftes 
Ved tilsetting skal 
medbestemmelsen 
sikres HA § 10-2 

 
 
Drøftes HA 9-4 b), § 10-
1  

 
 
Drøftes § 9-4 b, § 
10-1 

 
Ikke særlige bestemmelser 
om dette 
 

 
 
Drøftes § 9-4 c 

 
HA § 11-1 Det 
opprettes 
arbeidsmiljøutvalg 
i samsvar med aml 
§ 7-1 

 
Merknad 
 
Forskjell 
mellom 
avtalene særlig 
i statens HA § 
13 om 
forhandling. 
Ikke 
tilsvarende i 
KA-avtalen 

Ikke 
«ren/fullstendig» 
forhandlingsløsning i 
staten i og med at 
KMD skal 
stadfeste/godkjenne 
personalreglement. 

 Plassering av 
avdelinger eller 
hvilket 
kontor/arbeidsplass 
som skal benyttes 
av den enkelte 
arbeidstaker, samt 
om areal skal være 
åpent eller inndelt i 
kontorer er 
drøftingsspørsmål i 
staten -  

Bruken av velferdsmidler i 
staten er 
forhandlingsgjenstand. 
Beløpets størrelse er ikke 
forhandlingsgjenstand. 

 I KA-sektoren kan 
det etter § 11-2 
opprettes 
arbeidsmiljøgruppe 
i virksomheter der 
det ikke skal 
opprettes 
arbeidsmiljøutvalg 
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Utlysning 

 
Søkerlister 

 
 
Stat 

 Skal være offentlig, tjml. § 2 og kvalifikasjonsprinsippet 

 Kan være adgang til unntak/regler om intern utlysning i 
personalreglement. Ikke utlysning for tilsetting for kortere enn 
seks mnd. – jf. persregl. Prest § 2 nr.2, bispedømmektr. § 2, samt 
mulighet for intern utlysning av «sekretærstilling ol» jf bdk. § 3 
nr. 2   

 Utlysningstekst og lønnsspenn forelegges/drøftes med 
tillitsvalgte, jf. HTA 2.3.8 

Utarbeide søkerlister som sendes til 
tilsettingsrådets medlemmer 

 
 
KA 

 Skal som hovedregel være offentlig, jf. kvalifikasjonsprinsippet og 
den ulovfestede hovedregelen om at offentlige stillinger skal 
utlyses eksternt, samt kl. § 38. 

 I KAs utkast til tilsettingsreglement står det «Intern utlysning kan 
brukes når personalpolitiske hensyn tilsier det, og når det ut fra 
et saklig skjønn er klart at det finnes kvalifiserte søkere internt til 
ledige stillinger.» 

 Hvert enkelt fellesråd fastsetter sitt tilsettingsreglement innenfor 
rammene av KAs HA og HTA.  

 Informere og drøfte med tillitsvalgte vedrørende ledige og 
nyopprettede stillinger HA del B § 3-1d) 

Sende søkerlister til de tillitsvalgte HA § 9-4 d) 
 

 
Merknad 

Både staten og KA har offentlig utlysning som hovedregel. 
 
Vil dette være offentlige stillinger i fremtiden? Hvor offentlig eller privat 
blir Dnk og hvilke følger har ev. dette? 
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 Intervjuer Innstilling Tilsetting 

Stat Best kvalifisert innkalles – 
følger av 
kvalifikasjonsprinsippet, samt 
er regulert i 
personalreglementene. 
Tillitsvalgte deltar på intervju, 
ofte regulert i pers.regl. 

Innstillingsråd (med 
tjenestemannsrepresentasjon) eller 
nærmeste leder, tj.ml § 4.- Bestemmes i 
personalreglement. For prestetjenesten 
har man innstillingsråd, jf pers.regl. prest 
§9 Tjenestemannsrepresentant sitter i 
innstillingsrådet. 

 Kvalifikasjonsprinsippet 

 Drøfte omgjøring av ikke besatt stilling HAstat § 
12 1 a) 
Gjøres av tilsettingsråd tj.ml § 5/særregulering i 
Kirkeloven §§ 23 om bispedømmeråd og § 25 om 
kirkeråd. 
Møte og talerett for tjenestemannsrepresentant i 
bispedømmerådet jf. pers.regl. prest § 10 nr 6, 
pers.regl bdr. § 10 nr 4 

Kan løftes til høyere råd/til dept. av mindretall tjml § 5. 
Mindretallsklage til dept. hvis ikke enighet om tilsetting 
pers.regl. prest § 10 nr 5, pers.regl. bdr. § 10 nr 3 

KA Best kvalifisert skal innkalles – 
følger av 
kvalifikasjonsprinsippet. 
 
Ikke regler i HA om at 
tillitsvalgte skal delta på 
intervju? Kan være regler om 
dette i det enkelte 
personal/tilsettingsreglement i 
fellesrådene 

Medbestemmelsen skal sikres, jf § 10-2  Kvalifikasjonsprinsippet HTA § 2.2 

 Tilsetting gjøres av fellesrådet eller kan delegeres 
til adm.utvalg  jf. Kl § 14 3. ledd og HA § 10-2 

 Tillitsvalgt har rett til å uttale seg om tilsetting, 
overflytting, opprykk og forfremmelse HA-KA § 9-
3 f) 

 HA § 10-2 «Ved tilsetting skal medbestemmelsen 
sikres» 

Partssammensatte utvalg kan få delegert 
tilsettingsmyndighet. Hvis adm.utvalget foretar tilsetting, 
og det foreligger uenighet om vedtaket strider imot 
gjeldende bestemmelser kan et mindretall bringe saken 
inn for fellesrådet HA§ 10-2 

Merknad    
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Permittering 

Innføring av 
informasjonsteknologi 

Oppsetting 
av arbeids-
planer 

Nærmere bestemmelser om drøftinger 

Stat Innenfor statlig tariffområde gir tjenestetvistloven 
§ 22 Kongen rett til å stenge arbeidstakerne ute fra 
arbeidet som ledd i en arbeidskamp (lockout). 
Bestemmelsen kan også benyttes for å permittere 
tjenestemenn som det blir vanskelig å sysselsette 
på grunn av konflikten  

HA § 14 Før innføring av 
ny eller betydelige 
endringer av 
informasjons- og 
kommunikasjonsteknolo
gi skal det avtales 
mellom ledelsen og de 
tillitsvalgte hvordan de 
tilsatte skal sikres 
kompetanseheving. 

Drøftes 
AML § 10-3 
og  
HA § 12 

HA § 18 Drøftingssaker behandles på det 
nivå innenfor virksomheten som har saken 
til behandling. På det nivå saken skal 
avgjøres, tar arbeidsgiver den endelige 
beslutning. Før arbeidsgiver tar sitt 
standpunkt, skal det ha vært ført reelle 
drøftinger med de tillitsvalgte. Saken drøftes 
på nytt dersom arbeidsgiver vil ta en annen 
beslutning enn det han/hun har gitt uttrykk 
for i tidligere drøftingsmøte.  

KA HA 13-1 kan bare foretas  
«Når konflikt som omfatter en del av 
virksomhetens arbeidstakere medfører at andre 
arbeidstakere ikke kan sysselsettes på rasjonell 
måte» 
Når det er inntruffet uforutsette hendelser som 
nevnt i aml § 15-3 nr 10 (ulykke, naturhendelse 
mm) 
§ 13-3 permittert arbeidstaker er fortsatt tilsatt, og 
har rett og plikt til å begynne i stillingen igjen så 
lenge ikke arbeidsforholdet er formelt oppsagt 
 

Ikke tilsvarende 
detaljerte regler 
innenfor KA-sektoren 
om dette tema. 

Drøftes aml 
§ 10-3 
 

Ikke tilsvarende i KA avt 

Merknad Kan ikke foreta permittering av økonomiske 
årsaker i noen av områdene. 

   

  

http://lovdata.no/all/tl-19580718-002-005.html#22
http://lovdata.no/all/tl-19580718-002-005.html#22
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 Rett til fri for tillitsvalgte Permisjon for 
tillitsvalgt lokale 
forhandlinger 

Permisjon ved deltakelse i 
organisasjonens sentrale 
organer mm 

Permisjon for å overta 
tillitsverv på heltid 
eller deltid 

Lønn til tillitsvalgte 

Stat HA § 33 tillitsvalgt har rett til 
tjenestefri med lønn under 
utførelsen av sitt tillitsverv, 
gjelder også forberedende 
arbeid. 
§ 33 Innenfor store og/eller 
vanskelige områder kan det 
etableres ordninger hvor årsverk 
eller deler av årsverk avsettes til 
arbeid som tillitsvalgt (fastlønte). 
I alminnelighet skal de fastlønte 
tillitsvalgte møte i informasjons- 
drøftings og forhandlingsmøter. 

§ 33 rett til 
tjenestefri – 
tillitsvalgte har rett 
til tjenestefri for å 
delta i 
informasjons-, 
drøftings og 
forhandlingsmøter. 

Permisjon i inntil 12 dager for 
tillitsverv innen organisasjon 
mm. 
 

HA § 35 Rett til 
permisjon for å overta 
tillitsverv i den 
organisasjon de er 
medlem av eller i en 
hovedsammenslutning
. 
Ved tilsetting som 
funksjonær - rett til 
permisjon uten lønn i 
inntil 3 år. 

HA § 33 Tillitsvalgte har rett til fri med 
lønn § 36 «lønn» er stillingens lønn 
etter hovedregulativet samt tillegg 
etter oppsatt tjenesteplan som om 
arb.takeren hadde vært i tjeneste. 
Overtidsgodtgjørelse og andre variable 
tillegg som ikke går etter fast oppsatt 
tjenesteplan, medregnes ikke. 
  
HA § 35 Under permisjon beholder 
man medlemskap i pensjonsordning, 
men pensjonsgrunnlag settes lik den 
lønn som oppebæres i organisasjonen 

KA HA § 9-5 a) tillitsvalgt har rett til 
tjenestefri for å utføre sine 
oppgaver. 
Rett til fri gjelder også 
fellestillitsvalgt og 
områdetillitsvalgt. 

HA § 9-10 a) rett til 
permisjon ved 
deltakelse og 
forberedelse til 
lokale 
forhandlinger 

§ 9-10 b) permisjon med lønn 
inntil 12 dager for deltakelse i 
arbeidstakerorganisasjonens 
sentrale organer, 
distrikts/fylkesorganer, 
deltakelse på 
landsmøte/kongress mm. 
Permisjon med lønn utover 12 
dager kan gis etter konkret 
vurdering i det enkelte tilfelle. 

HA § 9-10 c) rett til 
permisjon for å overta 
tillitsverv på heltid 
eller deltid i vedk. org. 

- Inntil 2 år ved 
tilsetting som 
funksjonær 

HA § 9-6 a) under utøvelsen av sin 
virksomhet beholder tillitsvalgte sin 
lønn, dvs. fast regulativlønn og alle 
faste og variable tillegg 
d) Beholder medlemskap i 
pensjonsordningen under permisjon. 

Merkn
ad 
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 Tilgang til 
kontorteknisk 
utstyr 

Reiseutgifter for tillitsvalgte Opplæring av tillitsvalgte Arbeidstakerpart i den enkelte virksomhet 

Stat HA § 32 nr. 4 
tillitsvalgte gis 
adgang til å bruke 
tjenestestedets 
kontortekniske 
utstyr og interne 
distribusjonskanaler 

§ 37 arbeidsgiver dekke ev. 
reiseutgifter etter særavt. For 
reiser for en tillitsvalgt fra hver 
organisasjon som deltar på 
møter med hjemmel i HA del 1 – 
gjelder bare tillitsvalgt på det 
nivå saken angår. 

§ 34 nr. 2 tillitsvalgte skal 
ikke uten tvingende grunn 
nektes tjenestefri med lønn 
for å delta på 
kurs/konferanser m.m. 

HA § 9 a)– arbeidstakerpart i virksomheten er de 
organisasjoner som organiserer minst 10% av de 
tilsatte i virksomhet/driftsenhet/arbeidsområde som 
er berørt 
b) – primærorganisasjonene under samme 
hovedsammenslutning kan slå sammen 
medlemstallet for å få 10% 
c) hovedsammenslutninger som har medlemmer i 
virksomheten har likevel krav på å peke ut en 
representant. På virksomhetsnivå må 
hovedsammenslutningene ha minst 2 medlemmer. 
 - begrensningen på 10% gjelder ikke forhandlinger 
om personalreglement 

KA § 9-2 b) tillitsvalgt 
skal ha tilgang til 
kontor med 
tidsmessig 
kontorteknisk 
utstyr. 

Dersom organiseringen av 
virksomhetene og 
tillitsvalgtordningen medfører 
betydelig reisevirksomhet for 
den tillitsvalgte, skal 
arbeidsgiver eller 
arbeidsgiverne i området yte 
økonomisk bistand til slike 
reiser innen en fastsatt ramme. 
Der arbeidsgiver innkaller til 
møte, skal reisekostnader 
dekkes etter satsene i 
reiseregulativet. 

§ 9-3 forholdene skal legges 
til rette slik at det tas 
hensyn til 
arbeidstakerorganisasjonens 
og den enkelte tillitsvalgtes 
behov for opplæring. Ved 
slik opplæring gis permisjon 
med lønn. 

Ikke tilsvarende avgrensningsbestemmelser 

Merknad     
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 Likestilling Kompetanseutvikling 

Stat HA § 21  
nr. 1 Arbeidsgivers ansvar 
nr. 2 Tilpasningsavtalen skal inneholde bestemmelser om 
likestilling herunder komp.utviklingstiltak, tiltak for å sikre 
kjønnsnøytrale kriterier for lønnsfastsettelse, bestemmelser om 
underrepresentasjon. 
nr. 3 utlysningstekst skal utformes kjønnsnøytralt, oppfordring til 
underrepresentert kjønn om å søke (begrensning i forskrift mht. 
særbehandling av menn – bare i visse stillingskategorier som 
undervisning og arbeid med barn) 
nr. 4 ramme for kjønnskvotering 
 

HA § 22 Ledelsen har overordnet 
ansvar for kompetanseutvikling, 
ansatte skal sikres muligheter til å 
mestre nye krav og fremtidige behov 
gjennom kompetansegivende 
arbeidsoppgaver og andre 
utviklingstiltak. 

KA HA § 12 Partene erkjenner behovet for videre arbeid for å 
fremme likestilling og å hindre diskriminering. Mangfold i 
arbeidsstyrke og ledergruppe er viktig for å utnytte mennesklige 
og samfunnsmessige ressurser og fremme verdiskapning(..) 
Partene anbefaler derfor at arbeidsgiver som en integrert del av 
sin arbeidsgiverpolitikk, legger vekt på rekruttering av 
arbeidstakere med ulik bakgrunn.  
Se Oppregning av særskilte målsetninger i § 12 

HTA § 3.3 samt vedlegg 7 

Merknad   
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 Tilretteleggingstiltak Verneombudets 
rettigheter 

Valgregler tillitsvalgte 

Stat HA § 25 nr 1:  
a) Partene skal drøfte tiltak som må iverksettes for at 
arbeidstakere med varig eller nedsatt funksjonsevne skal kunne 
få eller beholde høvelig arbeid. 
b) drøfte tiltak mht personer med nedsatt arbeidsevne 
c) drøfte tiltak mht personer som misbruker rusmidler 
d) drøfte tiltak for å forebygge mobbing/trakassering 
e) drøfte tilrettelegging for at personer som har vansker med å 
tilpasse seg ny arbeidssituasjon eller ny teknologi skal kunne 
fylle andre funksjoner 
nr. 2: arbeidsgiver skal lede på en slik måte at det ikke skjer 
uheldig forskjellsbehandling etter nr. 1. Tillitsvalgte og 
arbeidstakere skal medvirke 
 

HA § 29 Når spørsmål som 
går inn under aml. § 7-2(2) 
skal behandles etter 
reglene i Hovedavtalen og 
tilpasningsavtalen skal 
hovedverneombudet delta 
i møtene, ombudet er ikke 
part, men har tale- og 
forslagsrett. 

HA § 30 nr 1. Ved hver virksomhet/driftsenhet 
skal det velges tillitsvalgte, hvis arbeidsgiver 
eller en organisasjon krever det. 
Nr. 2 Tillitsvalgte skal fortrinnsvis 
velges/utpekes av og blant organisasjonens 
medlemmer som har arbeidet i virksomheten i 
de siste 2 år, og som har erfaring og innsikt i 
virksomheten. 
(…) mm 

KA Ikke helt tilsvarende bestemmelser  
Se likevel  
§ 12 siste ledd Arbeid for å fremme likestilling og å hindre 
diskriminering lokalt tillegges de som har det overordnede 
ansvar for arbeidsgiverpolitikken i den enkelte virksomhet. 
Ledere og tillitsvalgte har et særlig ansvar for det løpende 
likestillings- og ikke-diskrimineringsarbeidet. 

Ikke regulert særskilt i HA – 
følger aml. 

Ikke tilsvarende bestemmelser. Se dog § 11.2 
ledd om amu. gruppe 

Merknad    
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 Tillitsvalgtes brudd på plikter etter HA Arbeidsgivers brudd på plikter 
etter HA 

Reiseutgifter tillitsvalgte Tillitsvalgtes 
oppsigelsesvern 

Stat HA § 38 Hvis tillitsvalgt gjør seg skyldig i 
beviselig grovt brudd på sine plikter etter 
Hovedavtalen kan dept., overfor 
vedkommende hovedsammenslutning kreve at 
vedkommende fratrer som tillitsvalgt 

HA § 39 Hvis arbeidsgivers 
representant gjør seg skyldig i 
beviselig grovt brudd på sine 
plikter etter HA kan berørte 
hovedsammenslutninger ta opp 
krav med dept.  

HA § 37 Arbeidsgiver dekker 
eventuelle reiseutgifter etter 
særavtale for reiser 
innenlands for statens regning 
for en tillitsvalgt fra hver 
organisasjon som deltar på 
møter med hjemmel i 
hovedavtalens del 1. Reglene 
gjelder bare for tillitsvalgte på 
det nivå saken angår. 

Ikke tilsvarende 
bestemmelse 

KA Ikke tilsvarende bestemmelser Ikke tilsvarende bestemmelser HA § 9-7 Dersom 
organiseringen av 
virksomheten og 
tillitsvalgtordningen medfører 
betydelig reisevirksomhet for 
den tillitsvalgte, skal 
arbeidsgiver eller 
arbeidsgiverne i området yte 
økonomisk bistand til slike 
reiser innenfor en fastsatt 
ramme som skal dekke 
nødvendig reisevirksomhet. 

HA § 9-8 Ved 
oppsigelse på grunn av 
arbeidsmangel må det i 
tillegg til ansiennitet og 
andre grunner som det 
er rimelig å ta hensyn 
til, også legges vekt på 
den spesielle stilling en 
tillitsvalgt har i 
virksomheten 

merknad     
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Hva er ikke omtalt: 
Stat 

 
- Tvisteløsningsordninger § 5 (interessetvist) og § 6 (rettstvist) 
- Bestemmelse om varighet på tilpasningsavtalene tilsvarende varighet som HA § 7 
- Frister for forhandlinger § 15 
- Bestemmelse om protokoll fra forhandlinger og referat fra drøftinger § 16 
- Tvisteløsning i forhandlingssak § 17 
- Nærmere bestemmelser om drøftinger § 18 – deler av bestemmelsen mht. tvisteløsning ved oppsett av arbeidsplaner mm er ikke omtalt 
- Formål for personalpolitikk § 19 – inkluderende og involverende, legge til rette for mangfold, livsfaseorientert personalpolitikk mm 
- Forholdet til frittstående organisasjoner § 41 – mulighet for tilslutning til avtalen 
- Overenskomstlønnede § 42 
- Kollektive oppsigelser § 43 
- Arbeidstakere som ikke skal tas ut i streik § 44 
- Sympatiaksjoner § 45 
- Avstemningsregler § 46 
- Tolkningstvister § 47 
- Varighet § 48 – ut 2015 

 
KA 

- § 3 forhandlingsrett/plikt 
- § 3-1 forhandlinger om sentrale særavtaler 
- § 3-2 forhandlinger om lokale særavtaler 
- § 3-3 lokale forhandlinger 
- § 4-1 sentral nemnd 
- § 4-2 lokal nemnd 
- § 4-3 anke 
- § 5, § 5-1 og § 5-2 rettstvister 
- § 6-1 kollektiv oppsigelse 
- § 6-2 arbeidstakere som unntas fra streik og dispensasjoner 
- § 6-3 arbeidstakere som ikke deltar i aksjon 
- § 6-4 utbetaling av ny lønn etter arbeidsnedleggelse 
- § 6-5 sympatiaksjoner 


