
Vedlegg 1a: 
Driftsenheter i Forsvaret fra 1. januar 2018:  

 

Cyberforsvaret  

Etterretningstjenesten  

Forsvarets fellestjenester 

Forsvarets høgskole  

Forsvarets logistikkorganisasjon  

Forsvarets operative hovedkvarter  

Forsvarets personell- og vernepliktssenter 

Forsvarets sanitet  

Forsvarets spesialstyrker  

Forsvarsstaben  

Heimevernet  

Hæren  

Luftforsvaret  

Sjøforsvaret 

  

Side 31 av 38 


	Avtalens formål og partenes intensjoner
	§ 1 Formål og intensjoner

	Del 1 Medbestemmelse
	Kapittel 1 Hovedavtale, tilpasningsavtale og medbestemmelse ved omstilling
	§ 2 Evaluering av medbestemmelsen
	§ 3 Virkeområde
	§ 4 Definisjoner
	§ 5 Politiske beslutninger
	§ 6 Tilpasningsavtale i den enkelte virksomhet
	§ 7 Tilpasningsavtalen – inngåelse og innhold
	§ 8 Tvist om inngåelse av tilpasningsavtale (Interessetvist)
	§ 9 Tvist om forståelsen av tilpasningsavtalen (Rettstvist)
	§ 10 Tilpasningsavtalens varighet
	§ 11 Medbestemmelse ved omstilling
	§ 12 Medbestemmelse i prosjekter og styringsgrupper

	Kapittel 2 Partsforhold
	§ 13 Arbeidsgiverpart i den enkelte virksomhet
	§ 14 Arbeidstakerpart i den enkelte virksomhet
	§ 15 Frittstående organisasjoner
	§ 16 Overenskomstlønnede m.m.

	Kapittel 3 Former for medbestemmelse
	§ 17 Informasjon
	§ 18 Drøftinger
	§ 19 Forhandlinger

	Kapittel 4 Saksbehandlingsregler ved drøfting, forhandling og tvisteløsning
	§ 20 Frister
	§ 21 Referat fra drøftinger
	§ 22 Uenighet ved drøftinger
	§ 23 Protokoll fra forhandlinger
	§ 24 Tvisteløsning i forhandlingssak

	Kapittel 5 Forholdet til arbeidsmiljøloven
	§ 25 Unntak fra lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
	§ 26 Årsrapport
	§ 27 Forholdet til Arbeidstilsynet
	§ 28 Verneombudets rettigheter

	Kapittel 6 Personalpolitikk i virksomhetene
	§ 29 Formål
	§ 30 Rekruttering
	§ 31 Likestilling
	§ 32 Kompetanseutvikling
	§ 33 Sentral opplæringsvirksomhet
	§ 34 Tilretteleggingstiltak


	Del 2 Partenes rettigheter og plikter
	Kapittel 7 Etablering av partsforhold
	§ 35 Valgregler – tillitsvalgte
	§ 36 Gjensidige rettigheter og plikter
	§ 37 Utøvelse av vervet som tillitsvalgt

	Kapittel 8 Regler for tjenestefri
	§ 38 Regler for tjenestefri på arbeidsstedet
	§ 39 Andre regler for tjenestefri
	§ 40 Tjenestefri for arbeidstakere
	§ 41 Permisjon for tillitsvalgte
	§ 42 Permisjon for ansatte i arbeidstakerorganisasjoner

	Kapittel 9 Lønn
	§ 43 Lønn
	§ 44 Reiseutgifter

	Kapittel 10 Brudd på pliktene
	§ 45 Tillitsvalgte
	§ 46 Arbeidsgiver


	Del 3 Regler som supplerer tjenestetvistloven
	Kapittel 11 Forhandlinger om hovedtariffavtale
	§ 47 Kollektive oppsigelser
	§ 48 Arbeidstakere som ikke skal tas ut i streik
	§ 49 Søknad om andre unntak
	§ 50 Sympatiaksjoner
	§ 51 Avstemningsregler


	Del 4 Tolkningstvister og varighet
	§ 52 Tolkningstvister
	§ 53 Varighet

	1. Generelt
	2. Informasjon
	3. Drøftinger
	4. Forhandlinger
	5. Behandling av arbeidsmiljømessige forhold i forbindelse med omorganiseringer og endringer i Forsvarets stillingsramme.
	6. Saksgang for medbestemmelse
	7. Evaluering
	1. Generelle rutiner for klareringsprosessen
	2. Klarering og autorisasjon av tillitsvalgte med tilknytning til tjenestested i Forsvaret
	3. Klarering og autorisasjon av tillitsvalgte og sekretariatsansatte uten tilknytning til tjenestested i Forsvaret
	4. Sikkerhetsansvarlig funksjon i sekretariatene
	5. Sikkerhetskoordinator i FPVS
	6. Sikkerhetsmessig godkjenning av FIS/Basis Begrenset installasjon


