
 

 

Retningslinjer om bruk av kompetansemidlene i Hovedtariffavtalene i staten 2022-

2024, pkt. 5.3.1  

 

Hovedtariffavtalen i staten pkt. 5.3.1 Medbestemmelse, samarbeidskompetanse og felles 

opplæring har følgende ordlyd:  

 

"Statlige virksomheter er avhengige av gode samarbeidsrelasjoner mellom medarbeiderne 

og ledelsen, og mellom partene sentralt og lokalt. Det innebærer blant annet en felles 

forståelse av lov- og avtaleverket, særlig om gjennomføring av lokale forhandlinger.  

Det avsettes 6 millioner kroner til felles opplærings- og utviklingstiltak for ledelsen og 

tillitsvalgte. Målsettingen er å styrke medbestemmelse og samarbeidskompetanse."  

 
Hensikten med midlene er å legge til rette for og støtte tiltak som bidrar til medbestemmelse, 

bedre samarbeidskompetanse og samarbeidsrelasjoner mellom partene lokalt og regionalt.  

 

Midlene skal brukes til å arrangere felles regionale konferanser der opplæring i lov- og 

avtaleverket blir gitt. Partsammensatte regionale arrangørgrupper, koordinert av 

statsforvalterembetet, sørger for å gjennomføre konferansene i region 1-6. En sentral 

ressursgruppe, med representanter fra staten og HS-ene, sørger for å gjennomføre 

konferanse i region 7.  

 

Den sentrale ressursgruppen har også ansvar for å koordinere fellesopplæringen i hele 

landet, bl.a. sørge for å utvikle et program/konsept som kan brukes av alle regioner, men 

med rom for lokale tilpasninger. På den måten sikrer vi et noenlunde likt opplæringstilbud for 

hele landet. Ressursgruppen arrangerer tidlig i perioden en konferanse for de regionale 

arrangørgruppene for å få felles forståelse og motivasjon for oppdraget.  

 

De sentrale parter vil også gi støtte til gjennomføring av regionale konferanser gjennom å 

stille til disposisjon forelesere med førstehånds kjennskap til regel- og avtaleverket. 

 

Midlene fordeles til de regionale arrangørgruppene etter søknad om midler  

til dekning av utgifter til arrangementene.   

 

Regionene er: 

Region 1 –  Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark) 

Region 2 –  Midt-Norge (Trøndelag, Møre og Romsdal) 

Region 3 –  Vestland  

Region 4 – Sør-Norge (Rogaland, Agder) 

Region 5 –  Innlandet  

Region 6 –  Østlandet (Vestfold og Telemark) 

Region 7 –  Oslo og Viken 

 

 

 

 

 

 

 




