Ny hovedavtale eller revisjon
av hovedavtalen i staten
Arbeidsgiverrådets arbeid før tilrådning til KMD

Hovedoppgaver for Arbeidsgiverrådet
• Bidra aktivt i utviklingen av den statlige arbeidsgiverpolitikken blant
annet i
• sentrale forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår
• utforming av regelverk
• prioriteringen av ulike arbeidspolitiske tiltak og satsinger
• Øke kunnskapsgrunnlaget hos den sentrale arbeidsgiverfunksjonen
• Drøfte viktige problemstillinger ved utøvelse av arbeidsgiverrollen i
staten og gi samordnede tilbakemeldinger
• Gi tilbakemeldinger på rollene til sentral statlig arbeidsgiverfunksjon,
Direktoratet for forvaltning og ikt og de lokale arbeidsgiverne i staten
• Fremme virksomhetenes interesser på eget initiativ overfor Kommunalog moderniseringsdepartementet
Kilde: Arbeidsgiverrådets vedtekter, pkt. 3

Kort om hovedavtalen i staten
 Avtalen er etablert i sin nåværende form i 1980
 Det er staten ved KMD og Hovedsammenslutningene ( LO stat, YS
stat, Unio og Akademikerne) som er avtaleparter
 Den gir rammene for arbeidstakernes medbestemmelse i staten
 Det er særlig avtalens § 17, 18 og 19 som er kjent. Her angis
former for medbestemmelse : informasjon, drøftinger og
forhandlinger
 Hovedavtalen i staten er den eneste hovedavtalen som gir
forhandlingsrett på forhold som ikke gjelder lønn- og
arbeidstidsforhold.
 Skal reforhandles og ny avtale må være på plass innen 01.01.2020

Arbeidsgiverrådet arbeider systematisk med
hovedavtalen i hele 2019

Bildet er lånt av DSB

Det er gjennomført seminarer og foredrag
Dialog og workshop med Hovedsammenslutningene
Sekretariatet har arrangert frokostseminar med
paneldebatt om hovedavtalen 8. oktober
Sekretariatet har innledet et samarbeid med
Ukeavisen Ledelse
Arbeidet har vært godt koordinert mot KMDs
arbeid for revisjon av avtalen
Sekretariatet har utformet diskusjonsnotater med 3
aktuelle temaer der rådet har gitt innspill
Det ligger informasjon og diskusjonsnoter på
Arbeidsgiverrådet nettside:
https://arbeidsgiver.difi.no/strategisk-hr-ogledelse/arbeidsgivarradet

Arbeidsgiverrådet ønsker aktivitet og diskusjon i
virksomhetene
Gå til Arbeidsgiverrådets nettsider,
les diskusjonsnotatene og diskuter i
ledelsen og med de tillitsvalgte i
virksomheten.
Sett inn bilde av diskusjon

Gi tilbakemeldinger på nettet til
sekretariatet for Arbeidsgiverrådet
Svar på spørreundersøkelsen om
hovedavtalen

Diskusjonsnotat nr. 1: Likeverdige parter
Begrepet likeverdige parter – en forutsetning for forhandlinger
Hva er problemet?
• Ledelsen og tillitsvalgte vil nødvendigvis ha ulikt perspektiv: Tillitsvalgte skal
ivareta èn gruppes behov mens ledelsen må ivareta helheten og veie ulike
hensyn mot hverandre.

Er det rimelig å skulle dele beslutningsmyndighet når man ikke har
samme ansvar?

Diskusjonsnotat nr. 2: Grensesnittet mellom
drøftinger og forhandlinger
Organisasjonsendringer er viktige verktøy for at virksomhetsledere skal
kunne endre og styre virksomheten for å fylle samfunnsoppdraget. Å
velge riktig organisasjonsmodell innebærer også å avveie ulike hensyn
mot hverandre.
Er det riktig at den som sitter med ansvaret for sluttresultatet skal
dele beslutningsmyndighet med forhandlingspart uten samme
ansvar?
Organisasjonsendring er et verktøy blant mange for å få til omstilling.
Involvering er viktig for at medarbeiderne er med på omstillingen,
men er forhandlinger det riktige verktøyet for å få dette til?

Diskusjonsnotat nr. 3: Hovedavtalen i omstillingens
tid
Hvordan kan hovedavtalen gjøres til et verktøy for å
sikre en strategisk kompetanseutvikling av de
ansatte?
Fordeler og ulemper ved metodene drøfting –
forhandling av interne organisasjonsendringer
Er hovedavtalen lett å forstå og bruke?

Tariffområdet
• Arbeidsgiverrådet har i 2017/18 arbeidet med forenkling av
tariffområdet.
• Gjennomgående et ønske om større lokal påvirkning på
lønnsutviklingen i den enkelte etat
• Større del av lønnstilleggene til lokale forhandlinger
• Behov for modernisering og forenkling av tariffsystemene

