
VELKOMMEN TIL  

Fellesopplæring i  
Hovedavtalen – Flora 

kommune 01.01.2016–31.12.2017 



Mål for denne samlinga 

• Grunnleggande  forståing  for Hovedavtalen sitt 
formål og intensjonar 

• Best mulig samarbeid mellom partane – på alle 
nivå 

• Tillit og gjensidig forståing  for partane sine ulike 
roller  

• Sikre og legge til rette for gode prosessar mellom 
partane 

• Utvikle gode tenester  

 



Formålet i Hovedavtalen 
De sentrale parter har inngått Hovedavtalen for å skape et best mulig 
samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer.  
 
Hovedavtalen skal være et virkemiddel for å sikre og legge til rette for gode prosesser 
mellom partene og for en positiv utvikling av kvalitativt gode tjenester i kommuner, 
fylkeskommuner og bedrifter med tilknytning til kommunesektoren. 
 
Samarbeidet må baseres på tillit og gjensidig forståelse for partenes ulike roller. 
 
Det er avgjørende for et godt resultat at de ansatte og deres organisasjoner involveres 
så tidlig som mulig når omstillinger og reformer skal gjennomføres.  
 
Tjenester av god kvalitet og tilpasset brukernes behov forutsetter gode prosesser og 
medvirkning.  
 
Hovedavtalen skal gjennom ordningen med tillitsvalgte gi arbeidstakerne reell 
innflytelse på hvordan arbeidsplassen skal organiseres, og hvordan arbeidsmetodene 
skal utvikles, slik at dette bidrar til en fleksibel og brukervennlig tjenesteyting. 
 
Medvirkning og medinnflytelse gjennom informasjon og drøftinger skal kunne 
gjennomføres uansett hvor eller på hvilket nivå beslutningen tas. 
 



Sum med sidemannen 

Er hovudavtalen ofte 
tema på din 
arbeidsplass. Kvifor 
eller kvifor ikkje: 



Avtalestrukturen 

Hovedavtalen  
(HA) 

Hovedtariffavtalen  
(HTA) 

Sentrale 
generelle 

særavtaler  
(SGS) 

Sentrale 
forbundsvise 

særavtaler  
(SFS) 

Lokale 
særavtaler 



Strukturen i hovedavtalen 

Del A 
Forhandlingsordningen 

Definisjoner 

Avtalestrukturen i 
tariffområdet 

Regler for interesse- og 
rettstvister 

Del B  
Medbestemmelse 

Definisjoner 

Formål og intensjoner  

Regler for samarbeid 

Partenes rettigheter og 
plikter 

Del C  
KS Bedrifts medlemmer 

Definisjoner 

Formål og intensjoner 

Regler for samarbeid 

Partenes rettigheter og 
plikter 

Konsernbestemmelser 



To grunnleggende prinsipper 

 

 

Kommunene  
og fylkeskommunene  
styres av folkevalgte 

Ansatte har medbestemmelse og 
medinnflytelse over sin arbeidssituasjon  

Innenfor rammen  
av det lokalpolitiske 
demokratiet 



Hovedavtalen del B  

• Best mulig samarbeidsgrunnlag 
– Hovedavtalen er et virkemiddel for gode prosesser og 

utvikling av tjenestene  

• Tillit og forståelse for partenes roller 
• Medvirkning og medinnflytelse  

– Informasjon- og drøftingsmøter 
– Kvalitet forutsetter medvirkning 

• Tillitsvalgtordningen 
– Ordningen med de tillitsvalgte - reell innflytelse på 

organisering og arbeidsmetoder 
– Involvering tidligst mulig 

 

 
 



Til refleksjon 

HA byggjer på at 
partane har både ulike 
og felles interesser   

• Kva felles interesse 
har partane?  

 



Definisjoner i hovedavtalen 

Arbeidsgiver, HA del B § 2-1  

Tillitsvalgte, HA del B § 2-2 

Hovedtillitsvalgt, HA del B § 2-3 jf., § 3-3 d 

Fellestillitsvalgt, HA del B § 2-4 

Forhandlingssammenslutning, HA del A § 1-5 



Felles ansvar for 
et godt samarbeid 



Hovedavtalen del B § 3 

«Arbeidsgiver og tillitsvalgte har en gjensidig 
plikt til å gjøre sitt beste for å skape og 
opprettholde et godt samarbeid på 
arbeidsstedet slik at partene kan ta opp og søke 
løst eventuelle problemer eller andre saker på 
en åpen og konstruktiv måte.» 

 



Tillitsvalgtes rolle 

Et bindeledd mellom 
arbeidsgiver og ansatte 

Ansattes 
representant i 

utvalg ol. 

Rådgiver for 
arbeidsgiver 

Skape og opprettholde 
et godt samarbeid 

Påvirke beslutninger 
før arbeidsgiver  
treffer avgjørelser 

Medvirkningsrett og – 
plikt i egenskap av å 
være «part» 



Lederens rolle 

God kvalitet på 
kommunale tjenester 

Mål og resultater Organiserer arbeidet 

Ta beslutninger knyttet 
til bruk av ressurser 

Inkludering og mangfold Medarbeidernes trivsel 

Medarbeidernes 
utvikling 

Styring 

Gode ordninger for 
dialog, drøftinger mv. 



Hva kjennetegner godt samarbeid 

• Tillit og respekt mellom partene 

• Ha en felles forståelse av hva samarbeid er       

• Holde ord 

• Forståelse for hverandres roller 

• Tåle å bli motsagt 

• Klare linjer og fullmakter 

– Begge veier 

 



Samhandlingsformer 

Uformell kontakt Informasjon 

Drøftinger Forhandlinger 



Flora kommune 
PROTOKOLL 

År 2017,, vart det i Flora rådhus 

gjennomført forhandlingar ble det 

mellom Flora  kommune og (Delta  

Saken (tvisten) gjaldt…… 

Forhandlingene ble ført med heimel   i …. 

Til stades:  

Flora  kommune: namn og tittel  

Delta: namn og tittel 

Flora kommune 

_____________________ 

Delta  

________________________ 

1) Etter felles- og særmøter ble partane samde   om……. 

 

2) Partene kom ikkje til semje 

 Flora kommune sitt syn::……… 

 Delta sitt syn:  



Samhandling i praksis 



Samhandling i praksis 

• Snakke sammen  

– God dialog 

• Partssammensatte grupper og Ad hoc-utvalg 

• Høringsprosesser   

• Partssammensatt utvalg/ Administrasjonsutvalget 

– Ansattrepresentant for alle ansatte 

– Kommuneloven § 25  

 



Til refleksjon 

Kva forventningar 
har vi til rollene til 
kvarandre? 

 



Kommunal samhandling og 
interkommunalt samarbeid 

Hovedavtalen del B § 1-4-3 
«Dersom oppgaver vurderes utført gjennom kommunal 
samhandling og/eller interkommunalt samarbeid, skal de 
berørte lokale parter tidligst mulig oppta drøftinger om 
tillitsvalgtordningen og hvordan de ansattes medbestemmelse 
skal ivaretas, jf., HA del B § 3-3 a) og b)» 

 
B-rundskriv 5/2015 
«Bestemmelsen er særlig relevant i forbindelse med 
etablering av prosesser/prosjekter i arbeidet med ny 
kommunestruktur, samt (…)» 

 



Prosesser ved 
kommunesammenslåing 



Prosesser ved 
kommunesammenslåing 

• Ny kommunestruktur stiller krav til, og 
forventninger til samarbeidet  

• Etablering av gode prosesser for samhandling 
og medbestemmelse 

• Deltakelse i administrativt utvalgsarbeid 

– Hvem skal delta og på hvilket nivå 

• Frikjøpsressurs og periode med økt frikjøp? 

 



Eksempel på samarbeidsarenaer ved 
kommunesammenslåing 

Fellesnemd 

Arbeidsutvalg 
Prosjektleder 

(overordnet 
prosjektgruppe) 

Partssammensatt 
utvalg 

Arbeidsgruppe Arbeidsgruppe Arbeidsgruppe 





Omstilling i kommunene 

• Stiller krav til og forventninger til samarbeidet  

• Etablering av gode prosesser for samhandling 
og medbestemmelse 

• Deltakelse i administrativt utvalgsarbeid 

– Hvem skal delta og på hvilket nivå 

• Frikjøpsressurs 

– Periode med økt frikjøp 

 

 

 

 



Til refleksjon 

Kva legg vi 
samhandling og 
korleis fungerer 
samhandlinga her 
hos oss?  



Arbeidsgivers plikter 



Arbeidsgivers plikter HA del B § 3-1 

Rettigheter og plikter overholdes i tråd med 
avtaleverket 

Regelmessige informasjonsmøter med 
hovedtillitsvalgte  

Involvere tillitsvalgte ved endringer eller 
omstillinger 

Informere, drøfte mv. med de tillitsvalgte  

Gjøre mål og konsekvenser kjent  



Tillitsvalgtes rettigheter og plikter 



Tillitsvalgtes rettigheter og plikter HA § 3-2 

Drøfte og forhandle om lønns- og arbeidsvilkår 

Påse at rettigheter og plikter overholdes 

Forplikte arbeidstakerne 

Informere arbeidsgiver om forhold som kan påvirke 
virksomheten 

Verken tilskynde eller medvirke til ulovlige konflikter 

Prioritere møter arbeidsgiver innkaller til 



Case 1 

• Kommunalsjef Anders Moen vaknar tidleg ein 
morgon og tenkjer at det er nok med 3 
rektorar i heile Flora kommune. 

• Kan han formelt realisere dette frå hausten 
2017? 

• I fall ja, korleis? 

• I fall nei, kvifor ikkje? 



Tillitsvalgtordningen HA del B § 3-3 

• Tillitsvalgtordningen drøftes med bakgrunn i 
– antall medlemmer og fordeling på arbeidsplasser 
– styrings- og organisasjonsstrukturen  
– tariffavtalenes omfang 
– geografisk spredning og andre lokale forhold 

• Hvor mange tillitsvalgte og på hvilke nivåer? 
• Hvor store frikjøpsressurser? 
• Hvilke formelle møtepunkter trengs? 
• Hovedmål: ivareta partenes interesser – reell 

medbestemmelse 
– på alle beslutningsnivåer 

 



Tillitsvalgtordningen, forts. 

• Frikjøpte tillitsvalgte skal bruke tiden til 

– Tillitsvalgtarbeid etter hovedavtalen 

– Medlemmer som er ansatt i kommunen 

• Organisasjonene fordeler selv sine tildelt 
frikjøpsressurser etter drøftinger  

• Bruk av fellestillitsvalgte 

• Valg av tillitsvalgte meddeles skriftlig 

 



Begreper 

• Tillitsvalgte  
beholder lønnen 

Tjenestefri  
HA del B § 3-4 

• Fritas fra arbeidsplikt Frikjøp  
HA del B § 3-3 

• Tillitsvalgtsopplæring, HA del B § 3-6 
Definerte organisasjonsoppdrag,  
HA del B § 3-5 

Permisjon 



Tjenestefri for tillitsvalgte HA del B § 3-4 

• For å utføre sine oppgaver 

– Minst mulig ulempe for arbeidets gang 

• Turnusarbeidstakere skal ha like vilkår 

• Ved innkallelse til møter og lokale 
lønnsforhandlinger utenfor arbeidstiden 

– Avklare om medgått tid kompenseres med  

• Timelønn eller avspasering 

 



Permisjon HA del B § 3-5 

• Lokale forhandlinger 
• Sentrale forhandlinger  
• Valgt fast medlem til bestemte organer 

– Inntil tolv dager 

• Forhandlingssammenslutningen 
– «Kan» 
– I tillegg til for bestemte organer 

• Organisasjoner med minst 500 medlemmer 
– «Kan» 
– Anses som «fast medlem til bestemt organ» 

 

 



Tillitsvalgtopplæringen HA del B § 3-6 

• Opplæring som har betydning for funksjonen 
• Tillitsvalgte 

– Permisjon med hel eller delvis med lønn 

• Hovedtillitsvalgt 
– Permisjon med full lønn 

• Lokal prosess 
• Tillitsvalgtes rett og plikt til å delta i aktuell 

opplæring i kommunen eller fylkeskommunen 
• Felles opplæring, HA del B § 1-5 



Case 2 

• Nina er plasstillitsvald og arbeider i 
barnehage. Ho blir utpreika til å vere med i eit 
prosjekt som omhandlar alle barnehagane 
eigentleg. Ho har fri om fredagane. Møta vart 
lagt til torsdagar, men i et siste er desse møta 
oftare blitt lagt til fredagane.  

• Har ho rett til permisjon med løn alle dagar ?  



 

Oppsummering  

Samfunnsoppdraget  - Hvem kommunen er til for? 

Samarbeid om å finne løsninger 

Tillit mellom partene 

Rolleforståelse 

Medbestemmelse 



Hovedavtalen 



Takk for oss 


