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Partene 

Akademikerforbundet
Arkitektenes fagforbund
Delta
Den norske kirkes presteforening
Det Norske Diakonforbund
Econa
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Forskerforbundet
KUFO Kirkelig utdanningsforbund
Lederne
Musikernes fellesorganisasjon
Naturviterne

NITO
Norges Juristforbund
Norsk Lektorlag
Norsk Sykepleierforbund
Parat
Samfunnsviterne
Samfunnsøkonomene
Tekna
Utdanningsforbundet



 Kirkeloven 

 Arbeidsmiljøloven 

 Hovedavtalen 
-regulerer medbestemmelsen i det partssammensatte samarbeidet 
generelt

 Hovedtariffavtalen 
- regulerer lønns- og arbeidsforhold
for den enkelte

 Særavtalene 
- regulerer andre særegne forhold

Medbestemmelse
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Ordninger for medbestemmelse i 
fellesråd/ menighetsråd

Tillitsvalgt-

ordningen

Arbeidstaker-

representant i 

Adm. utvalg

Verneombud

AMU (AMU-
gruppe)

Individuelt
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 Grunnleggende rolleforskjell mellom avtalepartene i 
arbeidsforholdet

 Styringsretten begrenses av lov/ forskrift/ tariff-
avtale og kan ses på som en restkompetanse

 Innebærer at arbeidsgiver har rett til å
 opprette og nedlegge stillinger

 tilsette og si opp arbeidstakere

 styre, lede, fordele og kontrollere arbeid

Forholdet mellom arbeidsgivers 
styringsrett og medbestemmelse 
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Lov og forskrift

Sentrale

tariffavtaler

Lokale

tariffavtaler

Arbeids-

avtale
Reglementer

Rest:

Styrings-

retten

begrenses

av:

Praksis
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 Utøves på to måter:

 tillitsvalgtordningen (HA § 9)

 representasjon i utvalg hvor det fattes vedtak av betydning for 
de tilsatte (jf. kirkeloven § 35)

 Forutsetter en bevisst holdning fra begge parters side

 En tillitsvalgt representerer sine medlemmer

 En arbeidstakerrepresentant representerer alle
arbeidstakere i virksomheten

Medbestemmelse i 
Hovedavtalen
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Hva er en tillitsvalgt?
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Tillitsvalgt: 
Arbeidstaker tilsatt i virksomheten og som er valgt/ utpekt av sin
organisasjon til å ivareta de oppgaver som framgår på denne måte.  

Fellestillitsvalgt: 
Tillitsvalgt felles for flere organisasjoner som alle er part i KAs hovedavtale 
hos samme arbeidsgiver.

Områdetillitsvalgt:
Tillitsvalgt for et område med flere arbeidsgivere der det ut fra lokale 
forhold ikke er mulig/ hensiktsmessig å velge /utpeke tillitsvalgt i 
virksomheten.

Hovedtillitsvalgt:
Tillitsvalgt som er valgt/ utpekt av sin organisasjon for å koordinere og bistå 
tillitsvalgte i deres arbeid overfor virksomheten.



 Rettighet for den enkelte organisasjon med minst to 
medlemmer i virksomheten, (følger indirekte av HA § 3-3)

 Rettigheter for tillitsvalgt, fellestillitsvalg eller  
områdetillitsvalgt 

 Arbeidsgiver og tillitsvalgte har gjensidige rettigheter og plikter 
iht. Hovedavtalen (§9)

 Tillitsvalgtordningen skal nedfelles skriftlig (§ 9 -2).Begge 
parter har ansvar for å ta initiativ til dette.

 Valg av tillitsvalgte gis skriftlig til arbeidsgiver

Tillitsvalgtordningen
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 Rett og plikt til å drøfte/forhandle ved spørsmål om lønns- og 
arbeidsvilkår.

 Påse at tariffavtalene overholdes

 Har rett til å forplikte hele arbeidsstokken eller grupper i 
spørsmål som angår disse.

 Skal verken tilskynde eller medvirke til ulovlige konflikter.

 Skal informere arbeidsgiver om viktige forhold.

 Rett til å uttale seg om tilsetting, overflytting, opprykk og 
forfremmelse til stilling som omfattes av tariffavtalen.

Tillitsvalgte rettigheter og 
plikter (HA § 9-3)
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 Påse at rettigheter og plikter overholdes jf tariffavtale

 Så tidlig som mulig orientere, drøfte og ta de tillitsvalgte med 
på råd når det gjelder:
 Endringer og omstillinger
 Informasjonsprosedyrer
 Sammensetning av ad hoc- grupper
 Prosedyrer ved utlysning av nye stillinger

 Orientere om ledige og nyopprettede stillinger

 Sende søkerliste 

 Samarbeide om IA-tiltak

Arbeidsgivers rettigheter og 
plikter (HA § 9-4)
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 Forutsatt at de grunnleggende hensynene i HA er 
ivaretatt, og partene skriftlig er enige om det, kan 
HA sine regler om medbestemmelse fravikes 
jf. HA § 7-4

Tilpasning av avtalen
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 Kirkeloven § 35 og hovedavtalen § 10

 Fellesrådet vedtar lokalt reglement for adm.utvalget

med eventuelt delegert beslutningsmyndighet            
(§10 -1 b) annet ledd)

 Behandler bl.a. saker som gjelder:  
− Personalpolitiske retningslinjer

− Reglementer og rutiner

− Utviklings- og omstillingsprosesser

− Ansettelser 

− Ikke personalsaker

Administrasjonsutvalget
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Ansattrepresentanter i adm. utvalget

- utpekes etter forholdstallsprinsippet
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Veiledningen «Sammensetning» s 54



 Aml kapittel 6 og forskrift gjelder.

 Fellesråd med 10 arbeidstakere eller mer skal velge 
verneombud. Ulike ordninger ved færre ansatte.

 Verneombudet ivaretar arbeidstakernes interesser 
når det gjelder arbeidsmiljøet.

 Arbeidsgiver sørger for nødvendig opplæring.

Verneombud 
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 AMU pliktig v minst 50 ansatte, 20 dersom krav,
jf. aml kap 7, og forskrift om verneombud og amu

 Sammensetning av AMU følger aml/ forskrift
 like mange fra arbeidstaker-/arbeidsgiversiden

 vekslende lederskap

 Oppgaver etter aml/ forskrift/ HA § 11

 Arbeidsmiljøgruppe kan opprettes i fellesråd der man 
etter loven ikke er forpliktet. Gruppen skal minst bestå 
av leder og verneombud (HA § 11-2)

AMU 
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Litt om praksis 
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 Administrasjonsutvalget behandler reglementer og 
rutiner. HA § 10.

 Fellesrådet fastsetter retningslinjer for arbeidet i 
administrasjonsutvalget i et lokalt reglement, og gir 
evt. beslutningsmyndighet til utvalget, jf. 
kirkeloven § 14.

Lokale reglementer 
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Lokal personalpolitikk 

 Fellesrådet er ansvarlig for rådets personalpolitikk. 

 Administrasjonsutvalget behandler bl.a. saker som 
gjelder virksomhetens personalpolitikk, for 
eksempel personalpolitiske retningslinjer HA § 10 –
1 b)

 Fellesrådet vedtar dersom det ikke er delegert til 
administrasjonsutvalget.
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 Arbeidsgiver skal drøfte prosedyre ved utlysing
og orientere tillitsvalgte om ledige stillinger, 
jf. HA § 9-4 b) og c)

 Tillitsvalgt har rett til å uttale seg, jf. HA § 9-3 f)
 Skal tas med på råd så tidlig som mulig

 Skal få tilsendt utvidet søkerliste

 Skal sikres mulighet til å avgi uttalelse før tilsettingsvedtaket 
fattes.

 Ansettelsen foretas av adm. utvalget (med unntak av 
kirkeverge) hvor arbeidstakerrepresentantene sitter.

Tilsettinger
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 Representasjon i utvalg der det fattes vedtak av 
vesentlig betydning for de ansatte og i ad hoc-utvalg 
o.l. som utreder administrative spørsmål.(HA § 7-3)

 Orientere, drøfte og ta med på råd når det gjelder 
sammensetning (HA § 9-4 b)

Arbeidsgiver legger til rette og arbeidstaker medvirker. 

Opprettelse av utvalg
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 Informere og drøfte prinsippene om bruk av 
deltidsstillinger med de lokale parter,  HTA kap 1 §
2.3.1

 Informere og drøfte bruken av oppdragstakere, 
innleid arbeidskraft og midlertidige tilsettinger, HTA 
kap 1 § 2.3.2 

 Unntak for vikariater, HTA kap 1 § 2.3.2

Deltid og midlertidighet
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 Før et slikt dokument fastsettes av styret/rådet, skal det drøftes med de 
ansattes organisasjoner, normalt ved de tillitsvalgte. På den måten 
kan organisasjonene få komme med forslag til elementer, og ha 
synspunkter på arbeidsgivers forslag.

 I det lønnspolitiske dokumentet må det framkomme beskrivelser av 
hvilke kriterier som gjelder for å kunne nå fram med lønnskrav. 
Aktuelle temaer kan være:
 ansvar

 kvalitative og kvantitative resultater

 engasjement og fornyelse

 likestilling mellom kjønnene

 beholde og rekruttere arbeidskraft

 sammenhengen mellom kompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling

 Lønnspolitikken utformes skriftlig, slik at den kan gjøres kjent i 
organisasjonen. Gjøres uavhengig av lokale lønnsforhandlinger.

Lokal lønnspolitikk
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 Potten fastsettes sentralt

 Forhandles lokalt med de som er parter lokalt 

 Uenighet ankes oppover til sentrale parter 

 Sentralt ankeutvalg HA § 4-3

Administrasjonsutvalget, vernetjenesten og uorganiserte  
har ingen rolle.

Lokale lønnsforhandlinger
HTA kap 4 pkt 4.1
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 4.2 Særskilte forhandlinger 
Partene lokalt kan ta opp forhandlinger om omgjøring av stillinger, 
alternative lønnsplasseringer og/eller annen godtgjøring innenfor 
Hovedtariffavtalens bestemmelser når:

− det er foretatt betydelige organisatoriske og/eller bemanningsmessige 
endringer

− det er skjedd betydelige endringer i en stillings arbeids- og 
ansvarsområde

− arbeidstakeren har fullført kompetansegivende etter-/videreutdanning 
som er relevant for stillingen/virksomheten og har varighet tilsvarende 
minimum seks måneder på fulltid

 4.3 Beholde og rekruttere
Partene lokalt kan forhandle og inngå avtale om endret lønnsplassering. 
Ingen ankemulighet.

Andre lokale forhandlinger om 
lønn. HTA 4.2 og 4.3 
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 Når arbeid utføres til ulike tider på døgnet

 Plikt etter aml §10-3. Skal vise hva som er arbeidstid og hva som er 
fritid. Drøftes med tillitsvalgte senest to uker før.

 Partene kan avtale stor grad av fleksibilitet

Aml § 10-3.Arbeidsplan
Dersom arbeidstakerne arbeider til ulike tider på døgnet, skal det 
utarbeides en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den 
enkelte arbeidstaker skal arbeide. Arbeidsplanen skal utarbeides i 
samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte. Dersom ikke annet 
fremgår av tariffavtale, skal arbeidsplanen drøftes med 
arbeidstakernes tillitsvalgte så tidlig som mulig og senest to uker før 
iverksettelsen. Arbeidsplanen skal være lett tilgjengelig for 
arbeidstakerne

Arbeidsplan
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 Tillitsvalgte 
 HA § 9

 Administrasjonsutvalg
 HA § 10

 Verneombud/ arbeidsmiljø 
 Aml kap 6, § 6-2 , kap 7 AMU

 Arbeidstaker 
 Aml kap 4 § 4-2

Endrings- og 
omstillingsprosesser
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AMU

AMU:
Handlingsplan

AMU

AMU: 
Handlingsplan

Årsrapportering

Risikovurdering 
Vernerunde

Brann
-øving

Revisjon 
av HMS-
system

Arbeidsmiljø-
undersøkelse

Medarbeider
-samtaler

Møte med 
tillitsvalgte

Møte med 
tillitsvalgte

Førstehjelpskurs

Årshjul 
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