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08.40-09.40 Olav Mongstad /KS. 

Arbeidsgjevaransvaret. 

Du er valt politikar – du har 
arbeidsgivaransvar

-hovudavtale, hovudtariffavtale.

-rolleavklaringar. 

-sentrale utfordringar for 
kommunane som arbeidsgjevar 
framover.



Hovudavtalen

Historisk tilbakeblikk



Kva er Hovudavtalen?

• Hovedavtalene regulerer en rekke forhold som 
ikke er lovfestede, men den tar i motsetning til 
overenskomstene ikke for seg lønn og andre 
arbeidsbetingelser. 

• Det er viktig å merke seg at hovedavtalen kun
gjelder på arbeidsplasser der det mellom 
partene er inngått tariffavtale.

https://no.wikipedia.org/wiki/Overenskomst_i_arbeidslivet
https://no.wikipedia.org/wiki/Partene_i_arbeidslivet
https://no.wikipedia.org/wiki/Tariffavtale


Første hovudavtale

• I 1902 inngikk Arbeidernes Faglige 
Landsorganisasjon (LO) og Norsk 
Arbeidsgiverforening en Overenskomst om 
ordning af Forligsraad og Voldsgiftsretter til 
behandling av stridigheter mellem arbeidsgivere
og arbeidere.

• Denne avtalen ansees som den første 
hovedavtale i Norge. 

• Et forsøk fra LOs side på å forbedre avtalen løp ut 
i sanden og avtalen ble sagt opp med virkning fra
1. januar 1905.

https://no.wikipedia.org/wiki/Landsorganisasjonen_i_Norge
https://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_Arbeidsgiverforening






Hovedavtalen
•

Hovedavtalen er en avtale om grunnleggende rettigheter og plikter for 
arbeidstakere og arbeidgivere.

• Hovedavtalen har regler bl.a om 
• organisasjonsfrihet - retten for arbeidstakere og arbeidsgivere til å 

organisere seg. 
• forhandlingsrett mellom arbeidstakere og arbeidsgivere 
• bedriftsdemokrati - retten for arbeidstakerne til å være med å bestemme 

over sin arbeidsplass 
• streik og lockout som lovlige kampmidler mellom tariffperiodene. 
• Hovedavtalen ligger til grunn for mange andre avtaler mellom arbeidstaker-

og arbeidsgiverorganisasjoner. 
• En lignende avtale finnes mellom staten som arbeidsgiver, og de 

statsansatte. 
• Hovedavtalen er ingen lov som er vedtatt av Stortinget. Men siden den er 

akseptert både av arbeidstakere og arbeidsgivere, fungerer den likevel som 
en slags "grunnlov" i arbeidslivet

http://www.statvoks.no/konsept/konsept-naering/streik.html
http://www.statvoks.no/konsept/konsept-naering/lockout.html
http://www.statvoks.no/konsept/konsept-naering/arbeidstaker.html
http://www.statvoks.no/konsept/konsept-naering/arbeidsgiver.html


Utviklinga

• Det organiserte arbeidslivet

• Gjennom flere ti-år ble hovedavtalen bygget 
ut til å omfatte informasjon, samarbeid, 
tillitsvalgtes rettigheter, avtale om innføring 
av EDB, likestilling i arbeidslivet osv. 

• Etter hvert er det inngått hovedavtaler som 
dekker det aller meste av det organiserte 
arbeidsliv i Norge. Det er derfor grunn til å 
hevde at hovedavtalen var viktig når den kom, 
og at den har blitt enda viktigere i løpet av 
årene som har gått.



Hovudavtalen i dag

• I dag er hovedavtalen(e) helt sentral for 
forholdet mellom partene i norsk arbeidsliv –
arbeidslivets grunnlov. 

• I dag mener de aller fleste at hovedavtalene 
har bidratt til å sikre ro og samarbeid i det 
norske arbeidsmarkedet som igjen har bidratt 
til vekst og utvikling av velferdssamfunnet.



Folkevalgte arbeidsgivere

Politikernes arbeidsgiveransvar

Politikk versus administrasjon i arbeidsgiverpolitikken



AGS 2020 setter fokus på utfordringen
KS' arbeidsgiverstrategi for kommunene 

I 2007 ga KS ut et dokument kalt ”Stolt og unik”. Dokumentet er et strategisk 
dokument som handler om utøvelsen av arbeidsgiverpolitikk i 
kommunesektoren frem mot 2020. Dokumentet blir kalt AGS 2020. 
AGS 2020 er sammensatt av hovedutfordringer, strategier og syv 
innsatsområder. Ett av innsatsområdene er mangfold og inkludering. 

Arbeidsgiverpolitikken er et av 
styringsverktøyene for folkevalgte.

Mulighetene og snublesteinene ligger i 
spennet mellom det å være arbeidsgiver, 
samtidig som folkevalgte er ombud og 
politiske endringsagenter for innbyggerne.
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Kommuneloven

• Kommunestyret er øverste myndighet i kommunen
– Kommunestyret innehar det overordnede 

arbeidsgiveransvar og –myndighet
– Kommunestyret er et kollektivt myndighetsorgan. 

Den enkelte folkevalgt har ikke 
arbeidsgivermyndighet

– Kommunestyrer delegerer myndighet til 
administrasjonen for å gjennomføre vedtak og 
planer

• Rådmannen er administrasjonens øverste ansvarlige
– Rådmannen svarer ovenfor kommunestyret (eller 

formannsskapet) for de vedtak og strategier 
kommunestyret har vedtatt.

• Administrasjonsutvalget
– er opprettet for å sikre dialog og medbestemmelse 

for de ansatte i overordnet styring av kommunen
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Problemstillinger

• Konflikter mellom politikere og administrasjon vil ofte kunne 
oppstå der:

– det ikke er en klar arbeidsgiverpolitikk

– det er uklare roller mellom politikere, ansatte og rådmannen

– der beslutningsprosessene er uklare

• Begrepet ”lokalt trepartssamarbeid”, med representanter fra de 
folkevalgte, administrasjonens ledelse og de ansatte, skaper et 
feilaktig bilde av at det er tre parter i arbeidsgiverspørsmål. Det er 
bare to parter:

– De folkevalgte og rådmannen representerer en og samme part 
– kommunen som arbeidsgiver

– Manglende forståelse av dette medfører at kommunen 
framstår tvetydig og splittet som arbeidsgiver
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To/tre-partssamarbeidet

• Korleis er sakene i Adm. utvalet

• Kor mange partar er det i Luster?



Løsningsstrategier
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Avklarte og tydelige 

roller

Forutsigbare og gode 

beslutningsprosesser

• Gjennom å vedta egen arbeidsgiverstrategi blir politikerne 

mer bevisste på sitt arbeidsgiveransvar

• Arbeidsgiverstrategien er rådmannens styringsgrunnlag

• En egen arbeidsgiverstrategi vil gi de ansatte en 

forutsigbar arbeidsgiverpolitikk

• Kommunestyrets øverste ansvar tydeliggjøres når 

arbeidsgiverstrategien vedtas der

• Den daglige utøvelsen av arbeidsgiverstrategien må ligge 

hos rådmannen, og understøtte rollen som kommunens 

øverste administrative leder

• De ansattes rett til medvirkning ivaretas gjennom gode og 

forutsigbare beslutningsprosesser

• Administrativt samarbeidsutvalg bør behandle alle 

arbeidsgiverspørsmål av prinsipiell karakter – herunder 

behandle utkast til arbeidsgiverstrategi

Kommunestyret vedtar 

arbeidsgiverstrategien 

for kommende fire år



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.



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



Til refleksjon

HA bygger på at 
partene har både ulike 
og felles interesser  

• Hvilke felles 
interesser har 
partene? 



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 mangfoldMedarbeidernes 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



Sentrale utfordringar for kommunane

• Helitid/deltid

• Turnusordningar

• Kompetanse

• Rekruttering spisskompetanse

• Forståing for leiing – det å bli styrt.

• Forholde seg til XY-generasjonen

• Gode profesjonelle fagmiljø



Luster

• Kva er dei viktigaste utfordringane for Luster 
kommune?



Visjon Handling og samhandling
- med fokus på gode tenester

Som tilsett i 

Austrheim 

skal vi vere: 
(Verdiar)

Tydelege Ansvarlege Rause

I desse 

verdiane legg 

vi …

– Synleg

– Merksam

– Lyttande

– Ryddig

– Løysingsorientert

– Omsorgsfull

– Nærverande

– Engasjert

Døme på 

handlingar

- Godta usemje om sak

- Vere tilstades i eigen 

organisasjon

- Lytte til dei tilsette og 

følgje opp dei innspel 

som er kome

- Prioritere fokus på 

den du snakkar med

- Setje av tid til ein prat 

med tilsette

- Sjå den enkelte –

helse (med namn)

- God informasjon

- Lytte, ikkje overkøyre

- Vera ordhalden

• Sikre tenestetilbod i høve  

lov

• Søkje etter positive 

løysingar i samspel med 

andre

• Positiv framtidsfokus

• Snakke til - ikkje om

• Ta ansvar for 

konsekvensane

• Imøtegå omtrentlegheiter

• Sikre gode rutinar

• Føreta kontinuerlige 

risikovurderingar

• Ta ansvar for resultat

• Klargjere forventningar til 

medarbeidarane

• Vere positiv

• Vere lojalt ifht økonomi 

og medarbeidarar

- Vere interessert og 

inkluderande

- Tillate at andre gjer 

feil/tabbekvote

- Vere med på laget og 

interessert i faget

- Vere fleksibel og sjå 

ulike behov

- Gi oppriktig ros/ærlige 

tilbakemeldingar

- Forståing for at vi har 

ulik utgangspunkt for 

å gjere jobben



Visjon Handling og samhandling 
– med fokus på gode tenester

Verdiar
Som tilsett i 

Austrheim 

skal vi vere:

Tydelege Ansvarlege Rause

I desse 

verdiane 

legg vi

Synleg

Merksam

Lyttande

Ryddig

Løysings-

orientert

Omsorgsfull

Nærverande

Engasjert

Handlingar



Arbeidsgjevarstrategi 
Austrheim kommune

• Opne kanalar HTV – rådmann
– Faste møte 1. måndag i månaden. Kanal for tovegs 

informasjon.

• Vekslande rutinar for møte 

avdelingsleiar – plasstillitsvald. Fleire plassar gode 
rutinar.

• Budsjettkonferanse i oktober
– Politikarane-avdelingsleiarane- rådmannsgruppa- HTV  og 

andre utval

– Adm. Budsjettkonferanse Leiarar + HTV



Arbeidsgjevarstrategi 
Austrheim kommune

• Støtte til etter-/vidareutdanning for fleire typar 
utdanning
– Logoped,

– Hjelpepleiarar til sjukepleiarar

– Assistentar til omsorgsarbeidar

– Lærarutdanning etter sentralt mønster

– Rektor/inspektør/styrar etter sentralt mønster

– Sjukepleiarar i palliativ omsorg

– Reinhaldarar til fagbrev

– Palliative dagar for alle i PLO, fleire dagar. 

– Masterutdaning i leiing 

– M.m.



Arbeidsgjevarstrategi 
Austrheim kommune

• Leiaropplæring

– Arbeidsgjevarpolitisk plattform.

• Handling og samhandling med fokus på gode tenester.

• Som leiarar skal vi vera ansvarlege, tydelege og rause

– ”Saman er vi sterke”

– Kulturbygging med materiell frå Oktan

– Relasjonsleiing m/Jan Spurkeland



Arbeidsgjevarstrategi 
Austrheim kommune

• Omdømmebygging saman med Oktan

– I Austrheim kan du finne mange interessante 
jobbar

– Fokus på Austrheim sin identitet

• Austrheim, kystmiljøet der det er godt å bu, 
leva, arbeida og ha ei god fritid.





Arbeidsgjevarstrategi 
Austrheim kommune

• 3 partssamarbeid i
– Kvalitetskommuneprogrammet

• Fokus på kvalitet i tenestene

• Nærvære – sjukefråvære i heile 
organisasjonen

• Gravid på jobb, samarbeid med jordmor

• KS sitt strategiske nettverk for 
arbeidsgjevarstrategi

• Omdømmeprosjektet



Arbeidsgjevarstrategi 
Austrheim kommune

• Tar inn fleire lærlingar, gode rutinar og opplæring

• Tar inn TAF-elevar, fått god utvikling på det. 

• Stiller på Utdanningsmessa–god tilbakemelding

• Seniorpolitikk for å behalde

– Tilretteleggingstilskot 10 000 pr år

– Sluttvederlag 12 000 pr år

– Mange står lenge som arbeidstakarar.





Arbeidsgjevarstrategi

• Kva moment har Luster kommune i sin 
arbeidsgjevarstrategi?





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

Hvilke forventninger 
har vi til hverandres 
rolle?



Definisjoner av konflikt i et 
organisasjonsperspektiv

• Konflikter er alvorlige motsetnings-forhold 
der åpne konfrontasjoner har oppstått 
mellom partene

• Konflikt er tilstede allerede ved 
begynnende frustrasjon mellom parter 



Arbeidsgivers

omsorgsplikt

Arbeidsgivers

styringsrett

Arbeidstakers

plikter



Arbeidsgivers handlingsrom

• Arbeidsgivers 
omsorgsplikt: Plikt til å 
ivareta alle ansattes 
helse og verdighet

– Undersøkelses og 
aktivitetsplikt

– Det fullt forsvarlige 
arbeidsmiljø

• Arbeidsgivers 
styringsrett:Retten til å 
fordele, styre og lede 
arbeidet

– Avgrenset bare av 
lov/regelverk/avtaler

– Saklighet og prosess



Arbeidsgivers styringsrett
Rt-2000-1602 (Nøkk)

”Arbeidsgiveren har i henhold til styringsretten rett til 
å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet, 
men dette må skje innenfor rammen av det 
arbeidsforhold som er inngått. Ved tolkingen og 
utfyllingen av arbeidsavtalene må det blant annet 
legges vekt på stillingsbetegnelse, omstendighetene 
rundt ansettelsen, sedvaner i bransjen, praksis i det 
aktuelle arbeidsforhold og hva som finnes rimelig i 
lys av samfunnsutviklingen.”



Arbeidsgivers

omsorgsplikt

Arbeidsgivers

styringsrett

Arbeidstakers

plikter



HMS - trekanten

HMS – reglene

Internkontroll HMS - aktører



HMS AKTØRENE

• Arbeidsgiver

– Ledere

– Personal, osv.

• Arbeidstaker

• Verneombud

• Tillitsvalgt

• BHT

• AMU

Ekstrern Bistand

Arbeidstilsynet

Rettsapparatet



Aml § 2-3. Arbeidstakers medvirkningsplikt

(2) Arbeidstaker skal: 

d) sørge for at arbeidsgiver eller verneombudet 
blir underrettet så snart arbeidstaker blir kjent 
med at det forekommer trakassering eller 
diskriminering på arbeidsplassen, 



HMS - trekanten

HMS – reglene

Internkontroll HMS - aktører



Internkontroll
Aml § 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

• (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge 
for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal 
gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. 

• (2) Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal: 

• a)fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet, 
• b)ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for 

arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt, 

• c)kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i 
virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen, 

• e)iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav 
fastsatt i eller i medhold av denne lov, 

• f)sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær, 
• g)sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse når risikoforholdene i 

virksomheten tilsier det, jf. bokstav c, 
• h)foreta systematisk overvåking og gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet 

for å sikre at det fungerer som forutsatt. 



Drøftingsoppgåver

• Moment i Luster sin overordna 
personalpolitikk:



Tips for gode medarbeiderundersøkelser
• Involvér topp- og linjeledelse fra start
• Definèr målene, og tilpass spørsmål/utsagn spesifikt til 

virksomhetens strategi. Kombiner eventuelt med andre 
undersøkelser og gjør sammenlignbar.

• Samkjør med undersøkelser i virksomheten, for eksempel 
kundeundersøkelser

• Bruk en ekstern leverandør for utsendelse, datainnsamling, 
dataanalyse og sparring for å sikre kvalitet, nøytralitet og 
integritet.

• Planlegg prosessen fra start til slutt, herunder oppfølging og 
hvordan resultatene skal brukes. Integrer i «årshjulet».

• Skap transparens og eierskap gjennom kommunikasjon og 
involvering, og skap gjerne sunn konkurranse mellom avdelingene.

• Bruk de beste, og avdekk «best practice».
• Lag en kommunikasjonsplattform.
• Lag handlingsplaner og mål for den enkelte leder og avdeling / 

funksjon. Følg opp - igjen og igjen.



Medarbeidarundersøkelser
• Gjennomføringen

Medarbeiderundersøkelsen er en prosess som 
gir alle ansatte en mulighet til å påvirke –
mens det er lederne som må være ansvarlige 
for å følge opp.

• 1) Gjennomfør medarbeiderundersøkelsen
2) Gjennomgå og analyser rapportene
3) Del funnene og prioriter tiltak
4) Planlegg, dokumenter og gjennomfør 
tiltakene
5) Følg opp fremdriften på tiltakene















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


