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Norsk Tjenestemannslag Forsvaret 
Personellforbundet 

Iverksettingsskriv for Tilpasningsavtalen for Forsvaret til Hovedavtalen i staten 

1 Innledning 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat, 
Unio og Akademikerne har inngått Hovedavtale for staten gjeldende fra 1.januar 2017 til og med 
31.desember 2019. 
Forsvaret og de sentrale tjenestemannsorganisasjonene; Befalets fellesorganisasjon (BFO), Norges 
Offisersforbund (NOF), Norsk tjenestemannslag (NTL), Personellforbundet (Pefo), Akademikerne 
v/Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) og Hovedorganisasjonen for Universitets- og 
Høyskoleutdannede (Unio), har i samarbeid kommet frem til en ny Tilpasningsavtale for Forsvaret (TA) 
til Hovedavtalen i staten (HA). Partene er enige om at HA/TA skal danne grunnlag for et konstruktivt 
og godt samarbeid på alle nivå i Forsvaret. 

2 Iverksetting 
Forhandlingene om TA til HA ble sluttført 31.januar 2018 og iverksettes fra samme dato. TA har samme 
utløpstid som HA og gjelder til 31.desember 2019. Dette iverksettingsskriv er drøftet mellom de sent-
rale parter i Forsvaret 31.januar 2018. 

3 Hovedavtalen i staten  
HA fremstår i ny utgave og målsettingen med revisjonen av HA var å forbedre avtalens pedagogiske 
oppbygging og legge til rette for at partene i de statlige virksomhetene gis et bedre samarbeidsgrunn-
lag. 
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Forhandlingene om HA ble sluttført 9.desember 2016 og iverksatt med virkning fra 1.januar 2017. 
Dersom det er behov for avtalespeil for HA er dette tilgjengelig på Arbeidsgiver.difi.no eller Regje-
ringen.no. Avtalespeilet viser oversikt over gamle og nye paragrafer i HA. 
I hovedavtalen er det flere steder henvist til tjenestemannsloven. Det gjøres for ordens skyld opp-
merksom på at tjenestemannsloven ble erstattet av statsansatteloven med virkning fra 1. juli 2017.  

Tilpasningsavtale for Forsvaret 
Arbeidet med ny TA startet i november 2016 og første forhandlingsdato var 29.mars 2017. Det har 
vært en lang, men positiv prosess som har resultert i en avtale som skal danne grunnlag for et kon-
struktivt og godt samarbeid og medbestemmelse på alle nivå i Forsvaret. 
Den gode erfaringen vi har i Forsvaret med å innarbeide TA inn i selve HA øker leservennlighet og bru-
kervennlighet, dette videreføres også for ny TA. 

4 Opplæring 
De sentrale parter er enige om at partene sammen og hver for seg skal sikre at ledere og tillitsvalgte på 
alle nivå får opplæring og etterlever avtalens formål og partenes intensjoner med HA/TA. 
Ledere på alle nivå plikter å sikre at arbeidsgiverrepresentanter har kompetanse på HA/TA. Den sam-
me plikten gjelder også for de tillitsvalgte på alle nivå. FPVS gjennomfører opplæring i HA/TA for lede-
re og HR-rådgivere som forvalter HA/TA. 
De sentrale parter oppfordrer alle DIF og HTV om å diskutere og lage en opplæringsplan for HA/TA ved 
inngåelse av I/S-avtale. Det er utarbeidet en fellesopplæring i HA som er tilgjengelig på (internett) 
Læringsplattformen til Difi – Difi.no eller Arbeidsgiver.difi.no. 

5 Informasjons- og samarbeidsavtaler ved DIF 
Det skal etableres I/S-avtale ved alle driftsenheter. Denne skal synliggjøre hvordan medbestemmelse 
best skal ivaretas mellom partene på dette nivå. De sentrale parters intensjon er at I/S-avtale etableres 
også på arbeidsområdet. 
Som følge av ny HA/TA, må partene på DIF foreta en revisjon av egen I/S-avtale for å sikre at det er 
samsvar mellom henvisningene i ny HA og det nye innholdet i TA. Siste frist for å iverksette ny I/S-
avtale settes til 1.mai 2018. 
Når revidert I/S-avtale er inngått skal DIF arkivere avtalen som et notat på DL-referanse; 2018004774, 
med tilgangskode = alle og dokumentbeskrivelse slik;  navn på DIF – I/S-avtale – åååå-mm-dd (iverk-
settingsdato). Eksempel: Hæren – I/S-avtale - 2018-02-28. 
DIF og HTV setter frist for når revidert I/S-avtale på arbeidsområdene skal være etablert.  

6 Veiledning til HA/TA 

6.1HA/TA § 2 - Evaluering av medbestemmelse 
Årlige evalueringsmøte(r) skal gjennomføres mellom partene på alle nivå i Forsvaret (jf HA/TA § 2). På 
evalueringsmøte skal øverste arbeidsgiverrepresentant delta. Dette er en forutsetning som ligger i HA 
og er en viktig del av funksjonen som leder i staten (jf HA § 1.8). Antall evalueringsmøter pr/år må par-
tene bli enige om i I/S-avtalen. 

6.1.1 Evaluering på sentralt nivå 
Det avtales i I/S-avtalen når evaluering av samarbeidet på sentralt nivå skal gjennomføres. Evalue-
ringen er to-delt og omfatter: 

- Evaluering av samarbeidet mellom sentrale parter 
- Evaluering av samarbeidet i hele Forsvaret. 

Referatene fra evalueringsdiskusjonen(e) på DIF/HTV-nivå danner en del av grunnlaget for erfarings-
diskusjonen på sentralt nivå. Når evaluering på sentral nivå er gjennomført arkiveres referat på DL.-
referanse: 2018004774. 
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6.1.2 Evaluering på DIF-nivå 
I/S-avtalen for DIF skal inneholde dato(er) for når evaluering skal gjennomføres på DIF-nivå, men det 
siste evalueringsmøte for året, skal senest være gjennomført innen 1.desember hvert år. 
I I/S-avtalen for DIF fastsettes frist for når arbeidsområdene skal ha gjennomført sin evaluering. 
Evalueringen er to-delt og omfatter: 

- Evaluering av samarbeidet mellom partene på DIF-nivå 
- Evaluering av samarbeidet i hele DIF (referat fra evalueringen på arbeidsområdene danner 

saksgrunnlaget for evalueringen). 
Selv om evalueringen er to-delt, skal det føres ett samlet referat fra DIF på hele evalueringen av sam-
arbeidet for inneværende år. 
Når evalueringsmøte ved DIF er gjennomført skal referatet arkiveres som et notat på DL-referanse: 
2018004774, med tilgangskode alle og dokumentbeskrivelse slik; navn på DIF – Evalueringsdiskusjon – 
åååå-mm-dd (dato for møte).  
Når de sentrale parter har gjennomført evaluering av samarbeidet i hele Forsvaret kan den enkelte DIF 
finne referatet på den samme DL-referansen: 2018004774. Referatet inneholder en konklusjon fra de 
sentrale parter til evalueringen av samarbeidet for den enkelte DIF. 

6.1.3 Evaluering på arbeidsområdet 
I/S-avtalen for arbeidsområdet skal inneholde dato(er) for når evaluering skal gjennomføres mellom 
sjef for arbeidsområdet og ATV. I/S-avtalen til DIF synliggjør siste frist for når evalueringen skal være 
gjennomført. Driftsenhetene oppretter egen prosedyre for arkivering av referat fra sine arbeidsområ-
der. 

6.2 § 17.4.a virksomhetens regnskap og økonomi 
Intensjonen er at de tillitsvalgte skal gis informasjon om status mht. gevinstrealisering-, effektivise-
rings- og forbedringstiltak etter hvert som dette synliggjøres i det enkelte oppdrag. 

6.3 Budsjettforslag og virksomhetsplan 
TA synliggjør prosedyre for medvirkning på lokalt og sentralt nivå ifm arbeidet med budsjettforslag og 
virksomhetsplan. På lokalt nivå skal I/S-avtalen inneholde hvordan den lokale medvirkningsprosessen 
skal ivaretas/praktiseres.  
Behandling av de arbeidsmiljømessige konsekvensene vil bli beskrevet i arbeidsmiljøbestemmelsen 
når denne revideres. Det vil bli sendt ut et eget skriv fra FST som regulerer dette inntil arbeidsmiljøbe-
stemmelsen er revidert.   
I arbeidet med budsjettforslag og virksomhetsplan vil partene komme i kontakt med diverse begreper. 
I TA § 4 vil man finne definisjon på FSJs virksomhetsplan og styringsdialog. I tillegg vil man støte på 
etterfølgende begreper:  
Styringsdialog 1: 
Styringsdialog 1 er en oppdrags- og ressursdialog som gjennomføres på våren i året forut for virksom-
hetsåret som har til hensikt å klargjøre ambisjonsnivå og fortolkning av oppdrag gitt i plangrunnlaget 
fra FD, samt konsekvenser av tildelt ramme. Denne dialogen danner grunnlaget for FSJ budsjettfor-
slag. 
Styringsdialog 2: 
Styringsdialog 2 er en sjef-til-sjef dialog som gjennomføres på høsten i året forut for virksomhetsåret 
som har til hensikt å sikre en felles forståelse og bekreftelse av oppdrag, ambisjoner og rammer slik de 
vil fremgå av FSJs virksomhetsplan. 
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Vertikal styring: 
Vertikal styring er den styringen som følger den hierarkiske kommandolinjen fra overordnet til under-
ordnet. Oppdrag med mål og resultatkrav gis fra overordnet til underordnet og underordnet rapporte-
rer om mål og resultatoppnåelse tilbake til sin overordnede. 
Virksomhetsstyring: 
En generell betegnelse for all styring av underliggende virksomhet. 
Økonomistyring: 
Den virksomhetsmessige kontrollen som alle enheter er pålagt for å sikre at: 

• Statlige midler brukes og at inntekter oppstår i samsvar med stortingets vedtak og forutset-
ninger 

• Fastsatte mål og resultatkrav oppnås 
• Statlige midler brukes effektivt 
• Statens materielle verdier forvaltes på en forsvarlig måte 

6.4 Kapittel 6 Personalpolitikk 
Det er behov for revisjon av Forsvarets personalpolitikk (FPH del A (unntatt lønnspolitikk)). Arbeidet 
med utvikling/revisjon av FPH del A vil starte opp i løpet av 1. halvår 2018. De sentrale parter gjør 
oppmerksom på at det er iverksatt ny likestillings- og diskrimineringslov og nytt håndhevingsapparat 
gjeldende fra 1. januar 2018. Det henvises til PM 2018-2 for ytterligere informasjon.   

6.5 § 35 Valgregler - tillitsvalgte 
Partene er enig om at valg/utpeking av HTV/ATV kan vurderes særskilt, uavhengig av tilpasningsavta-
lens ordlyd, gitt sentral arbeidsgivers aksept. Når avvik aksepteres skal alle sentrale HA/TA-parter in-
formeres. 

6.6 Vedlegg 1A Driftsenheter i Forsvaret 
Vedlegg 1A er et administrativt vedlegg og kan endres i perioden. 

6.7 Vedlegg 1B Hovedsammenslutninger med tilhørende primærorganisasjoner  
Vedlegg 1B er et administrativt vedlegg og kan endres i perioden. 

6.8 Vedlegg 2 Retningslinjer for medbestemmelse ved omorganiseringer/omlegginger og end-
ringer i Forsvarets stillingsramme 
Vedlegg 2 er en del av TA til HA. 

6.9 Vedlegg 3 Sikkerhetsveiledning 
Vedlegg 3 er et administrativt vedlegg og kan endres i perioden. 

7 Konklusjon 
Med bakgrunn i dette iverksettingsskriv og vedlagte HA/TA pålegges alle sjefer å iverksette ny HA/TA 
og å innrette seg i samsvar med dette iverksettingsskriv.  
Det er videre særdeles viktig at DIF benytter de DL-referansene som er skissert i iverksettingsskrivet i 
denne HA/TA-perioden.   
FPVS har ansvaret for overordnet forvaltningen av HA/TA i Forsvaret og spørsmål kan rettes til 
FPVS/Fagutviklingsavdelingen/Arbeidsgiverseksjon. 
 

   

Tom Simonsen (ef) 
Direktør 
Sjef HR-avdelingen 

  

 
Dokumentet er elektronisk godkjent, og har derfor ikke håndskreven signatur. 
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