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1. Forankring og formål 

Plan for ansattes rett til medbestemmelse er forankret i Molde Kommunestyre, sak 036/02 og Molde Formannskap, sak 093/02. Planen må også ses i 

sammenheng med Arbeidsgiverstrategi for Molde kommune 2014-2022. 

 

Arbeidsgiver (politisk og administrativ ledelse) og arbeidstakerorganisasjonene skal aktivt benytte Hovedavtalene (kommunalt og statlig avtaleverk) for å 

skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene: Ledere på alle nivå og tillitsvalgte etter Hovedavtalen. Hovedavtalen (HA) er en avtale mellom 

arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene, som regulerer A) forhandlingsordningen og B) samarbeid, medbestemmelse, tillitsvalgtes rettigheter og plikter 

osv. 

 

Formålet er beskrevet i HA Del B § 1.1: «Hovedavtalen skal innenfor rammen av det lokalpolitiske demokrati bidra – gjennom godt samarbeid, 

medbestemmelse og medinnflytelse – til en omstillingsdyktig og serviceinnstilt kommunesektor til beste for innbyggerne. Målet er gjennom videreutvikling av 

kommunesektoren å gi tjenester av høy kvalitet, skape trygge arbeidsplasser med meningsfylt arbeid og et godt arbeidsmiljø. Partene er enige om at godt 

samarbeid mellom arbeidsgiver og de tilsatte og deres organisasjoner er en forutsetning for å få dette til. Evnen til åpen dialog og vilje fra begge parter vil i 

stor grad være avgjørende for om man lykkes» og HA Del B § 1.2: «De tillitsvalgte skal ha forholdene lagt til rette slik at de kan ivareta sine oppgaver etter de 

retningslinjer som er fastsatt i denne avtalen». 

 

God organisering av tillitsvalgtordningen er en vinn-vinn-situasjon. Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene er enige om at det gir gjensidig gevinst.  

Hovedavtalens bestemmelser om medbestemmelse, medinnflytelse, rettigheter og plikter skal ivaretas i den daglige drift som en naturlig del av samarbeidet. 

Tillitsvalgtordningen/-organiseringen skal utformes slik at det gir både tillitsvalgte, medlemmene de representerer og arbeidsgiver forutsigbarhet. 

 

Virkningstidspunkt og oppfølging 

Plan for ansattes rett til medbestemmelse gjøres gjeldende fra 1.1.2015 og for en periode på ett år, med mulighet til forlengelse i ytterligere ett år, dersom 

intensjonen med avtalen oppnås. Planen evalueres innen 1.1.2017. 

  



2. Organisering av tillitsvalgtordningen 

2.1 Rolledefinisjoner 

Rolle Definisjon Aktuell 

bestemmelse 

Arbeidsgiver Kommunestyret eller den som er delegert slik myndighet. Den som i arbeidsgivers sted leder den enkelte enhet i 

samsvar med gitte fullmakter. Personal- og organisasjonssjefen har det overordnede ansvaret for å ivareta 

samarbeidet med de hovedtillitsvalgte. Arbeidsgiver skal legge til rette for gode betingelser når det gjelder 

opplæring og utførelse av vervet. 

HA Del B § 2.1 og 

§ 3.1 

Arbeidstaker-

organisasjon 

I denne forbindelse en organisasjon som har rettigheter og plikter etter Hovedavtalen.   HA Del B § 3.1 

Hovedtillitsvalgt Tillitsvalgt som er valgt/utpekt av sin arbeidstakerorganisasjon for å koordinere og bistå de plasstillitsvalgte i deres 

arbeid overfor kommunen. Hovedtillitsvalgte inngår og underskriver avtaler og bistår medlemmer på enheter som 

ikke har plasstillitsvalgte.  

HA Del B § 3.1 

Plasstillitsvalgt Arbeidstaker som er tilsatt i kommunen, og som er valgt/utpekt av medlemmene i sin arbeidstaker-organisasjon til å 

ivareta de oppgaver som framgår av Hovedavtalen. Spørsmålet om hvor mange medlemmer som kreves tilmeldt 

organisasjonene på den enkelte enhet for å opprettholde plasstillitsvalgtfunksjonen, skal avklares i drøfting mellom 

arbeidsgiver og tillitsvalgte. 

HA Del B § 3.3 

Kontaktperson Fagorganisasjonene kan velge/utpeke kontaktpersoner på den enkelte enhet når retten til å ha plasstillitsvalgt ikke 

er oppfylt (jf. punktet over). Det kan gjøres avtale om at en tillitsvalgt er representant for flere arbeidsplasser. Slike 

avtaler gjøres mellom Personal- og organisasjonsavdelingen og organisasjonenes hovedtillitsvalgte. 

HA Del B § 3.1 



Fellestillitsvalgt Arbeidstaker som er tilsatt i kommunen og som er valgt/utpekt av en forhandlingssammenslutning for å ivareta det 

ansvar og de oppgaver som tilligger hovedtillitsvalgte etter denne avtale. 

HA Del B § 2.4, § 

3.1 og § 3.3 f 

Utvalg av 

tillitsvalgte  

 

Arbeidstakerorganisasjoner med minst 30 medlemmer i vedkommende kommune/fylkeskommune har rett til å velge 

et utvalg av tillitsvalgte. Utvalg av tillitsvalgte bør som hovedregel bestå av tre medlemmer. Utvalget kan etter avtale 

med arbeidsgiver holde sine møter i arbeidstiden, uten trekk i lønn. 

HA Del B § 3.3 h 

 

 

2.2 Tillitsvalgtstruktur (HA Del B, § 3.3) 

a) Den enkelte arbeidstakerorganisasjon har rett til å velge/utpeke en hovedtillitsvalgt i hver kommune. 

b) Ut over ordningen etter a) har de enkelte arbeidsorganisasjonene rett til tillitsvalgte i forhold til kommunens organisasjonsstruktur.  De lokale parter 

skal drøfte behovet for antall tillitsvalgte med utgangspunkt i denne avtalen. 

c) Forhandlingssammenslutning som ønsker det, kan ha felles tillitsvalgtordning. 

 

2.3 Arbeidsgivers plikter (HA del B § 3 og § 3.1) 

Arbeidsgiver skal til en hver tid ha ansvarlig representant som tillitsvalgte kan henvende seg til.  De tillitsvalgte skal ha skriftlig melding om denne. 

Arbeidsgiver og de 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 saker på en åpen og konstruktiv måte. 

 

2.4 Tillitsvalgtes plikter (HA § 3.2 og § 3.3) 

Ved nyvalg og forlengelse av tillitsverv skal arbeidstakerorganisasjonene sende skriftlig melding til Personal- og organisasjonsavdelingen som videreformidler 

til enhetene. 

 



2.5 Rollekonflikter - Hvem bør ikke være tillitsvalgte?  

a) Partene er enige om at arbeidsgiverrepresentanter med personalansvar ikke bør være plasstillitsvalgt/hovedtillitsvalgt etter hovedavtalen.  Arbeidsgiver har 

plikt til å informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd.  Dette blir vanskelig dersom en person innehar begge roller. Unntak:  Organisasjoner som 

organiserer bare ledere. Her bør det for eksempel ta hensyn til om det er flere medlemmer, og dermed underordnede, på samme arbeidsplass. 

b) Det er ikke ønskelig at en arbeidstaker er både tillitsvalgt og verneombud på samme tid, da det kan være vanskelig for andre å skille hvilken rolle 

vedkommende har i de ulike sammenhengene. 

 

3. Oppfølging og opplæring 

HA Del B § 1-5 sier følgende om oppfølging og opplæring: «Partene skal sammen og hver for seg sørge for jevnlig oppfølging og opplæring av ledere og 

tillitsvalgte, med sikte på en felles forståelse av Hovedavtalens intensjoner. Felles skolering i Hovedavtalen og øvrig avtaleverk er et godt virkemiddel.» 

 

For Molde kommune betyr dette: 

Trinn 1: Arbeidsgiver og tillitsvalgte sørger hver for seg for grunnopplæring 

Trinn 2:   Partene skal sammen sørge for fellesopplæring for å sikre lik forståelse av Hovedavtalens intensjoner. Personal- og organisasjonssjefen i møte med 

Hovedtillitsvalgte for de ulike organisasjonene er ansvarlig for gjennomføring. 

Trinn 3: For å vedlikeholde kunnskapen/forståelsen skal det gjennomføres årlige evalueringsmøter. Referat skal føres.  

 

3.1 Hvem har rett til opplæring? (HA Del B § 3.6) 

Hovedtillitsvalgte og plasstillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for deres funksjon som tillitsvalgte. Det gis permisjon med lønn til opplæringen. 

De tillitsvalgte skal bevisstgjøres på forskjellen mellom tillitsvalgtopplæring og annen opplæring, og skal opptre ryddig overfor arbeidsgiver når det søkes 

permisjon til opplæring. På permisjonssøknaden skal det alltid oppgis hvilken funksjon den ansatte har som tillitsvalgt.  Arbeidsgiver skal til en hver tid kunne 

kontrollere opplysningene, mot oppdatert informasjon om hvem som innehar de forskjellige rollene.  

 



Partene skal både felles og hver for seg sørge for en kontinuerlig oppfølging og opplæring av ledere og tillitsvalgte, med sikte på en felles omforent forståelse 

av Hovedavtalens intensjoner. 

 

4. Økonomi 

 All lønn til frikjøpte tillitsvalgte budsjetteres og belastes et eget ansvar/tjeneste hos Personal- og organisasjonsavdelingen (POA). 

 Ved bruk av annen nødvendig tid til å utføre vervet mottar hovedtillitsvalgte vanlig lønn. Vikarutgifter dekkes av POA. 

 Lønnsutgifter i forbindelse med annen nødvendig tid, eks. plasstillitsvalgte, tillitsvalgt flere arbeidsplasser, ikke frikjøpte hovedtillitsvalgte osv. registreres 

på egne timelister, som anvises av Personal- og organisasjonssjefen.  Tilsvarende beløp godskrives den enkelte arbeidsplass.                             

Eksempel: Tillitsvalgtarbeid som er en naturlig del av daglig drift, skal ikke føres på timelister (informasjonsmøter, AMU o.l.).  

 I forbindelse med grunnopplæring av tillitsvalgte (hovedtillitsvalgte og plasstillitsvalgte) gis permisjon med lønn etter søknad.  Jf. punkt 3.1. 

 Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene er enige om at det er viktig å synliggjøre omfanget og kostnadene ved tillitsvalgtarbeid, og at kostnadene 

derfor må plasseres på eget ansvar/tjeneste hos POA. En stabil tillitsvalgtordning vil gi mindre turnover og større status.  Dette vil redusere opplærings- 

og vikarkostnader og gi tillitsvalgte bedre kompetanse, noe som er til nytte for begge parter. 


