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Arkivsaksnr.: 17/118-1   Arkiv: 007 &00  

 

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/17 Eldrerådet 30.01.2017 

1/17 Inkluderings- og integreringsråd 30.01.2017 

1/17 Råd for funksjonshemmede 31.01.2017 

1/17 Ungdomsrådet 31.01.2017 

1/17 Administrasjonsutvalget 01.02.2017 

/ Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning  

/ Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd  

/ Hovedutvalget for oppvekst og kultur  

/ Arbeidsmiljøutvalget  

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune vedtas. 

2. Rådmannen bes å fremme en plan for formannskapet på hvordan retningslinjene skal 

implementeres blant ansatte og folkevalgte innen mai 2017. 

 

Innledning / bakgrunn 

Dagens «Etiske retningslinjer for Ringerike kommune» ble vedtatt av formannskapet 3.7.1995, 

sak 0146 (vedlegg 1), og har siden ikke vært revidert. Retningslinjene er kun gjeldende for ansatte 

i kommunen, og med tanke på lovhenvisninger, instrukser og samfunnsutvikling de siste 20 år er 

retningslinjene modne for revidering.  

Kommunestyret hadde etikk som tema på møte i mai 2013, og kommunen meldte seg deretter inn 

i organisasjonen «Transparency Internasjonal»i. 

 

                                                 
i Foreningen arbeider for de formål og etter de prinsipper som følger av Transparency 

Internationals Charter. Formålet er å motarbeide all former for korrupsjon, og misbruk av 

stilling og posisjon, og å fremme åpenhet, ansvarlighet og integritet så vel i privat og offentlig 

sektor som i sivilsamfunnet. I Norge rettes oppmerksomheten særskilt mot mangelfull åpenhet 

og korrupsjon i næringsvirksomhet, kommunal og statlig forvaltning, og politikk. 

Internasjonalt settes søkelyset på utenlandske investeringer, bilateral og multilateral bistand, 

og internasjonal økonomisk politikk og handel. 
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Beskrivelse av saken 

17.9.2013 ba rådmannen i sak 116/13 formannskapet å oppnevne politisk representasjon til et 

utvalg som skulle utarbeide og foreslå nye etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i 

Ringerike kommune (Arkivsak nr.: 13/1176-2). Etter forslag fra Alf Meier (Ap) utsatte 

formannskapet enstemmig saken inntil ny rådmann var på plass. 

Kommunestyret fattet 11. desember 2014 i sak 14/153 vedtak om revisjon av de etiske 

retningslinjene. Revisjonen skulle gjennomføres med en arbeidsgruppe nedsatt med ansatte 

representanter og representanter fra politisk miljø. Kommunestyret valgte representantene Marit 

Bolstad (H), Arnfinn Holten (Krf) og Nanna Kristoffersen (Sol) som deltagere fra politisk side. 

Arbeidet med nye etiske regler lot seg ikke prioritere i 2015, og har derfor blitt gjennomført i 

2016. Som et resultat av kommunevalget erstattet kommunestyret Marit Bolstad (H) med Runar 

Johansen (H). Rådmannen utpekte følgende fra ansatte og ledelse til å delta i arbeidsgruppen, som 

da fikk slik sammensetning: 

 Trude Bredal Steinmo (kommunalsjef HR) 

 Arnfinn Holten (KrF) 

 Nanna Kristoffersen (SOL) 

 Runar Johansen (H) 

 Gyrid Løvli (kommunalsjef økonomi) 

 Arne Ihle Skuterud (hovedverneombud) 

 Magnus Langstrand (Fagforbundet) 

 Anne Gro Lundestad (Utdanningsforbundet) 

Seniorrådgiver Sveinung Homme har fungert som gruppens sekretær. 

Arbeidsgruppen leverte sin endelige innstilling til nye etiske regler for folkevalgte og ansatte i 

Ringerike kommune januar 2017 (vedlegg 2).  

 

De nye etiske reglene vil bli implementert for alle ansatte i løpet av våren 2017. 

Implementeringen skal skje ved at ledere ved alle enheter skal gjennomføre egne 

personalmøter hvor etikk settes på dagsorden. Dette vil sikre at ansatte får relevante 

refleksjoner rundt aktuelle etiske dilemmaer de møter på egen arbeidsplass med utgangspunkt 

i de nye etiske reglene.  

 

Arbeidsgruppen anbefaler at de nye etiske reglene også forankres for alle folkevalgte i 

Ringerike kommune. Arbeidsgruppen har ikke tatt stilling til hvordan det skal gjennomføres. 

 

Rådmannens vurdering 

Etikk er å forholde seg redelig til et verdigrunnlag, både sitt eget og det verdigrunnlaget som 

gjelder i Ringerike kommune. En god etisk adferd er et personlig ansvar.  De nye etiske 

reglene er derfor ikke utformet som absolutte føringer, men som retningslinjer som skal hjelpe 

den enkelte til selv å ta riktige etiske valg i forhold til sitt arbeid og engasjement i Ringerike 

kommune.  

Rådmannen er av den oppfatning at arbeidsgruppen, gjennom et forholdsvis kortfattet, lettlest 

og oversiktlig dokument har lykkes med dette. Teksten, og aktuelle eksempler stimulerer 

ansatte og folkevalgte til refleksjon og ettertanke, og vil være med på å sikre at 
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oppmerksomheten vil være rettet mot fellesskapets beste. Dette vil både sette en felles 

standard og skape tillit hos samarbeidspartnere og innbyggerne. 

Rådmannen er også tilfreds med at arbeidsgruppen har kommet med forslag til hvordan de nye 

etiske reglene skal implementeres for alle ansatte i kommunen. 

Rådmannen anbefaler at de nye retningslinjene vedtas slik de foreligger. 

 

Vedlegg 

1. «Etiske retningslinjer for Ringerike kommune» vedtatt av formannskapet 3.7.1995. 

2. Forslag til nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.1.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Trude Bredal Steinmo, kommunalsjef HR 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 17/317-1   Arkiv: 430  

 

Kompetansetiltak 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/17 Administrasjonsutvalget 01.02.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget tar status om kompetansetiltak 2017 til orientering  

 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunestyret har gjennom handlingsprogrammet vedtatt prioritering av kompetanseutvikling 

for både ansatte og ledere for en to års periode. 

 

Det har blitt tilsatt tre 100 % prosjektstillinger som vil arbeide med kompetansetiltak for ansatte, 

med spesiell oppmerksomhet innen sektorene barn og unge, skole og helse og omsorg.  

 

Kompetanserådgiverne har brukt mye av høsten til å kartlegge behov i samarbeid med ledere 

innenfor de ulike sektorene. Fagforeningene er også blitt tatt med på råd. Det ble igangsatt 

konkrete tilgang i 2016 og flere tiltak er planlagt i 2017.  Administrasjonsutvalget vil bli fremlagt 

disse tiltakene på møtet   

 

Det jobbes med å få en helhetlig strategisk kompetanseplan for hele kommune innen utgangen av 

prosjektperioden. Kompetanseplanen vil være en viktig del av kommunens arbeidsgiverpolitikk. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen er svært fornøyd med satsningen på kompetanse. Det er positivt at det allerede nå har 

vært gjennomført ulike kompetansetiltak og at det foreligger konkrete planer for flere tiltak i 

2017. Rett kompetanse på rett sted er en forutsetning for å levere gode tjenester. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.1.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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Arkivsaksnr.: 17/318-1   Arkiv: 401 &34  

 

Evaluering felles opplæring i Hovedavtalen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/17 Administrasjonsutvalget 01.02.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget tar evalueringen fra felles opplæring i Hovedavtalen til orientering. 

 

 

Innledning 

Ringerike kommune ved HR avdelingen og alle hovedtillitsvalgte fra de ulike 

arbeidstakerorganisasjonene var på felles skolering i medbestemmelse etter Hovedavtalen i 

Kongsberg 22. september 2016.  Intensjonen fra partene sentralt, KS og alle fagforeningene 

var at tilsvarende fellesopplæring skulle gjennomføres i hver enkelt kommune. I Ringerike 

kommune ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av; Gerd Solli (HTV 

Utdanningsforbundet), Bente Anita B Berg (HTV Fagforbundet), Merete Røst og Trude 

Bredal Steinmo fra HR avdelingen.   

 

Beskrivelse av saken 

Rådmannen ser på det å etablere gode arenaer for medbestemmelse på alle nivåer i 

organisasjonen som svært viktig. Det ble derfor besluttet å gjennomføre tilsvarende 

fellesopplæring og det kom en klar bestilling på at alle ledere skulle delta sammen med sine 

plasstillitsvalgte. Fellesopplæringen ble gjennomført 16. og 23. januar 2017.  Det har vært til 

sammen 330 ledere og tillitsvalgte som har gjennomført felles skoleringen. Klækken hotell ble 

benyttet som kurs sted. 

 

Kursprogram var utarbeidet av KS og sentrale fagforeninger. Det var satt av tid ved bordene 

til å diskutere ulike case. Rådmannen innledet dagen og deltakere i arbeidsgruppa hadde 

ansvaret for gjennomføring av dagen.  

 

Tilbakemeldinger så langt har vært positive.  Enheter har fått sittet sammen og diskutert 

hvordan medbestemmelse fungerer. Mange gir uttrykk for at fellesopplæringen har vært nyttig 

og gitt ny kunnskap.  
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Rådmannens vurdering 

Medbestemmelse og medvirkning er et prioritert område for rådmann. Det å skape gode 

prosesser i det vi gjør for å utvikle enheten og tjenesten er viktig. Hovedavtalen bidrar til 

dette. Derfor er det viktig at det etablerers en struktur på hvordan medbestemmelse 

gjennomføres på alle nivåer i organisasjonen. Medbestemmelse funger bra på kommunenivå, 

sektor nivå, men på de lokale enhetene er det flere som har forbedringsmuligheter.  

 

Vedlegg 

Kurskompendium fra felles skoleringen  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.1.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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Arkivsaksnr.: 17/320-1   Arkiv: 515  

 

Forslag til prioriteringer lokale forhandlinger 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/17 Administrasjonsutvalget 01.02.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget godkjenner forslaget til prioriteringer lokale forhandlinger 2017. 

 

 

Innledning  

Det ble utarbeidet en lokal plan for lønnspolitikk i Ringerike kommune som ble tatt opp i 

Administrasjonsutvalget 11. mai 2016. Med den som utgangspunkt har det vært arbeidet med 

å utarbeide en felles profil knyttet til lokale forhandlinger i 2017.  Samme arbeidsgruppe som 

jobbet med plan for lønnspolitikk har blitt benyttet i arbeidet. 

 

Beskrivelse av saken 

Det har lenge vært et ønske, både fra arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene å utarbeide 

en ny profil knyttet til lokale forhandlinger.  Partene var enige om at det var nødvendig med 

en tydeliggjøring av prioriterte kriterier.  

 

Arbeidsgruppen har hatt flere møter og ble tidlig enig om at det skulle utarbeides 

prioriteringer kun for 2017 siden dette er et mellomoppgjør. Etter gjennomføring av lokale 

forhandlinger i 2017 vil disse bli evaluert og det vil bli utarbeidet nye kriterier og 

prioriteringer for neste tariffperioden, 2018 - 2020. 

 

I 2017 skal det gjennomføres lokale forhandlinger i følgende forhandlingskapitler: 

 Kap. 3.4.2 Enhetsledere og kap. 3.4.3 Avdelingsledere* 

* Alle avdelingsledere er overført kap. 3.4.3 fra og med 1.1.17 

 Kap. 5.2 – Akademikerne 

 Kap. 4.2.1 – For alle gjennomgående stillinger  

 

For Kap. 3.4 og kap. 5.2 er det kun lokal lønnsdannelse og disse vil bli gjennomført i juni. 

For kap. 4.2.1 ble det ved tariffoppgjøret 2016 vedtatt en ramme på 0,9 % med virkning 

1.9.17. Disse vil bli gjennomført i september/oktober.  

 

Forslaget til prioriteringer er tatt opp på rådmannens ledermøte og drøftet på 

medbestemmelsesmøte med alle Hovedtillitsvalgte 19.1.17 og det er enighet i det forslaget 

som fremlegges.  
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen er fornøyd med at det nå er utarbeidet nye prioriteringer til de lokale 

lønnsforhandlingene i 2017. Disse er i tråd med kommunens lønnspolitikk og 

satsningsområder. Det er også svært gledelig at kriteriene allerede nå er ferdig utarbeidet så 

tidlig på året og at disse nå blir gjort kjent i hele organisasjonen.  Dette gir de ansatte en bedre 

mulighet til å forstå arbeidsgivers prioriteringer ved de lokale forhandlingene.  

 

Vedlegg 

Forslag til prioriteringer Lokale forhandlinger 2017. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.1.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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Arkivsaksnr.: 17/321-1   Arkiv: 401  

 

Status fra de hovedtillitsvalgte  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/17 Administrasjonsutvalget 01.02.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget tar status fra de hovedtillitsvalgte til orientering. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Administrasjonsutvalget har bedt om en kort orientering fra hovedtillitsvalgte i adm.utvalget 

om aktuelle saker og hvordan de opplever situasjonen for de ansatte i Ringerike kommune.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener det er viktig at Administrasjonsutvalget får et innblikk i hvordan 

situasjonen i Ringerike kommune oppfattes, sett fra de tillitsvalgte.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.1.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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Arkivsaksnr.: 17/323-1   Arkiv: 030  

 

Diverse informasjon fra kommunalsjef HR  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/17 Administrasjonsutvalget 01.02.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget tar informasjon fra kommunalsjef HR til orientering  

 

 

Beskrivelse av saken 

Det er et ønske fra kommunalsjef på HR å informere Administrasjonsutvalget muntlig om det 

som det jobbes med i organisasjonen innenfor arbeidsgiverområdet. Arbeidsgiver ønsker med 

dette å sikre en god informasjon til utvalgets medlemmer med muligheter til å komme med 

spørsmål og innspill.  

 

Denne orienteringen vil være en fast post på møtene i Administrasjonsutvalget og vil være i 

tillegg til aktuelle saker som fremkommer av sakslisten.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser dette som en viktig del i arbeidet med å få til godt og aktivt samarbeid mellom 

partene i utvalget.  

 

 

 Ringerike kommune, 19.1.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Merete Røst 
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SAKSFRAMLEGG 

 
Eldrerådet         
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Ungdomsrådet      

Administrasjonsutvalget    
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Arbeidsmiljøutvalget     

Formannskapet      

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/118-1   Arkiv:   

 

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune  

 

Forslag til vedtak: 

1. Nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune vedtas. 

2. Rådmannen bes å fremme en plan for formannskapet på hvordan retningslinjene skal 

implementeres blant ansatte og folkevalgte innen mai 2017. 

Innledning / bakgrunn 

Dagens «Etiske retningslinjer for Ringerike kommune» ble vedtatt av formannskapet 3.7.1995, 

sak 0146 (vedlegg 1), og har siden ikke vært revidert. Retningslinjene er kun gjeldende for ansatte 

i kommunen, og med tanke på lovhenvisninger, instrukser og samfunnsutvikling de siste 20 år er 

retningslinjene modne for revidering.  

Kommunestyret hadde etikk som tema på møte i mai 2013, og kommunen meldte seg deretter inn 

i organisasjonen «Transparency Internasjonal»i. 

 

Beskrivelse av saken 

                                                
i Foreningen arbeider for de formål og etter de prinsipper som følger av Transparency Internationals 
Charter. Formålet er å motarbeide all former for korrupsjon, og misbruk av stilling og posisjon, og å fremme 
åpenhet, ansvarlighet og integritet så vel i privat og offentlig sektor som i sivilsamfunnet. I Norge rettes 
oppmerksomheten særskilt mot mangelfull åpenhet og korrupsjon i næringsvirksomhet, kommunal og 
statlig forvaltning, og politikk. Internasjonalt settes søkelyset på utenlandske investeringer, bilateral og 
multilateral bistand, og internasjonal økonomisk politikk og handel. 



17.9.2013 ba rådmannen i sak 116/13 formannskapet å oppnevne politisk representasjon til et 

utvalg som skulle utarbeide og foreslå nye etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i 

Ringerike kommune (Arkivsak nr.: 13/1176-2). Etter forslag fra Alf Meier (Ap) utsatte 

formannskapet enstemmig saken inntil ny rådmann var på plass. 

Kommunestyret fattet 11. desember 2014 i sak 14/153 vedtak om revisjon av de etiske 

retningslinjene. Revisjonen skulle gjennomføres med en arbeidsgruppe nedsatt med ansatte 

representanter og representanter fra politisk miljø. Kommunestyret valgte representantene Marit 

Bolstad (H), Arnfinn Holten (Krf) og Nanna Kristoffersen (Sol) som deltagere fra politisk side. 

Arbeidet med nye etiske regler lot seg ikke prioritere i 2015, og har derfor blitt gjennomført i 

2016. Som et resultat av kommunevalget erstattet kommunestyret Marit Bolstad (H) med Runar 

Johansen (H). Rådmannen utpekte følgende fra ansatte og ledelse til å delta i arbeidsgruppen, som 

da fikk slik sammensetning: 

 Trude Bredal Steinmo (kommunalsjef HR) 

 Arnfinn Holten (KrF) 

 Nanna Kristoffersen (SOL) 

 Runar Johansen (H) 

 Gyrid Løvli (kommunalsjef økonomi) 

 Arne Ihle Skuterud (hovedverneombud) 

 Magnus Langstrand (Fagforbundet) 

 Anne Gro Lundestad (Utdanningsforbundet) 

Seniorrådgiver Sveinung Homme har fungert som gruppens sekretær. 

Arbeidsgruppen leverte sin endelige innstilling til nye etiske regler for folkevalgte og ansatte i 

Ringerike kommune januar 2017 (vedlegg 2).  

 

De nye etiske reglene vil bli implementert for alle ansatte i løpet av våren 2017. 

Implementeringen skal skje ved at ledere ved alle enheter skal gjennomføre egne 

personalmøter hvor etikk settes på dagsorden. Dette vil sikre at ansatte får relevante 

refleksjoner rundt aktuelle etiske dilemmaer de møter på egen arbeidsplass med utgangspunkt 

i de nye etiske reglene.  

 

Arbeidsgruppen anbefaler at de nye etiske reglene også forankres for alle folkevalgte i 

Ringerike kommune. Arbeidsgruppen har ikke tatt stilling til hvordan det skal gjennomføres. 

 

Rådmannens vurdering 

Etikk er å forholde seg redelig til et verdigrunnlag, både sitt eget og det verdigrunnlaget som 

gjelder i Ringerike kommune. En god etisk adferd er et personlig ansvar.  De nye etiske 

reglene er derfor ikke utformet som absolutte føringer, men som retningslinjer som skal hjelpe 

den enkelte til selv å ta riktige etiske valg i forhold til sitt arbeid og engasjement i Ringerike 

kommune.  

Rådmannen er av den oppfatning at arbeidsgruppen, gjennom et forholdsvis kortfattet, lettlest 

og oversiktlig dokument har lykkes med dette. Teksten, og aktuelle eksempler stimulerer 

ansatte og folkevalgte til refleksjon og ettertanke, og vil være med på å sikre at 

oppmerksomheten vil være rettet mot fellesskapets beste. Dette vil både sette en felles 

standard og skape tillit hos samarbeidspartnere og innbyggerne. 



Rådmannen er også tilfreds med at arbeidsgruppen har kommet med forslag til hvordan de 

nye etiske reglene skal implementeres for alle ansatte i kommunen. 

Rådmannen anbefaler at de nye retningslinjene vedtas slik de foreligger. 

 

Vedlegg 

1. «Etiske retningslinjer for Ringerike kommune» vedtatt av formannskapet 3.7.1995. 

2. Forslag til nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.1.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Trude Bredal Steinmo, kommunalsjef HR 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 



Etiske retningslinjer for Ringerike kommune , vedtatt av formannskapet 3.7.1995, sak nr.
0146:

1. Ringerike kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet.
Tilsatte har ansvar for å etterleve dette. Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det
spesielt høye krav til den enkelte medarbeiders etiske holdninger i sin virksomhet for
kommunen. Alle plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for
kommunens virksomhet. Dette innebærer også at alle forholder seg lojalt til vedtak som er
truffet (både av folkevalgt organ og administrativ myndighet).

2. Medarbeiderne skal være seg bevisste at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og
holdning til kommunen. De skal derfor ta aktiv avs tand fra og bekjempe uetisk
forvaltningspraksis.

3.a. Tilsatte i kommunen skal unngå personlige fordeler av enhver art som kan, eller være
egnet til å, eller gi andre grunn til å tro, at det vil påvirke handlinger, saksforberedelse eller
vedtak. Dette gjel der ikke gaver av ubetydelig verdi, så som reklamemateriell og blomster o.l.
Gaver omfatter ikke bare materielle gjenstander eller penger, men også andre fordeler, f.eks. i
form av personlige rabatter ved kjøp av varer og tjenester. Slike personlige rabatt er skal ikke
forekomme, dersom rabatt blir gitt på grunn av arbeidsområde/arbeidsoppgaver som tilsatt i
kommunen.

b. Ved tilbud om gaver o.l. som har et omfang som går utover kommunens retningslinjer, skal
nærmeste overordnede kontaktes. Mottatte gaver ska l returneres avsender sammen med brev
som redegjør for kommunens regler om dette. Personer som mottar tjenester fra kommunen,
eller deres foresatte/pårørende, kan ha ønske/behov for å gi utrykk for
anerkjennelse/takknemlighet. Slike ønsker/behov skal en vi se respekt for, men forklare
regelverket og underrette nærmeste overordnede. Slike gaver skal eventuelt gis til
tjenesteleder, institusjoner o.l. og spørsmål om å motta gaver av vesentlig verdi forelegges
overordnet myndighet til avgjørelse.

c. Moderate fo rmer for gjestfrihet og representasjon kan høre med til samarbeidsforhold og
informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at
den kan påvirke beslutningsprosessen, eller gi andre grunn til å tro det. Nærmeste
overord nede skal orienteres om slike forhold.

d. Reiseutgifter i faglig sammenheng skal dekkes av kommunen. Unntak fra dette prinsippet
kan bare skje etter særskilt vedtak.

4. Kommunens tilsatte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom
kom munenes interesser og personlige interesser. Dette kan også gjelde tilfeller som ikke
rammes av forvaltningslovens habilitetsbestemmelser. Dersom personlige interesser kan
påvirke avgjørelsen i en sak en har faglig ansvar for eller for øvrig deltar i behan dlingen av,
eller kan gi andre grunn til å tro det, skal en ta dette opp med overordnede. Eksempler på slike
mulige interessekonflikter kan være:

- Forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver eller arbeidskolleger

- Lønnet bierverv som kan påvirk e ens arbeid i kommunen



- Engasjement i interesseorganisasjon eller politisk virksomhet som berører forhold som den
enkelte arbeider med i kommunen

- Personlige økonomiske interesser som kan føre til at vedkommende medarbeider kommer i
en konkurransesituas jon eller lojalitetskonflikt i forhold til kommunens virksomhet

- Familiære og andre nære sosiale forbindelser

6. Normalinstruks for kommunale/fylkeskommunale innkjøp - vedtatt av Formannskapet
03.10.94 sak nr. 628 og Normalinstruks for kontrahering av byg g - og anleggsarbeider -
vedtatt av kommunestyret 03.10.94 sak nr. 228 er gjeldende i Ringerike kommune. For øvrig
vises til internkontrollhåndbok C (HMS) vedr krav til produkter.

7. Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kommunen, må
respekteres og ikke brukes til personlig vinning, jfr. for øvrig Forvaltningslovens
bestemmelser. All informasjon som gis i forbindelse med virksomhet for kommunen, skal
være korrekt, pålitelig og i klar forståelig form og ikke med hensikt gi s tvetydig formulering.

8. Brudd på disse retningslinjer kan medføre forføyninger etter kommunens Ansettelses - og
arbeidsreglement og Arbeidsmiljøloven.



RINGERIKE
KOMMUNE

E ti ske reg l er

HJELP TIL Å HANDLE OG VELGE RIKTIG



E TI SK E R E G L E R – H J E L P TI L Å H AN D L E O G VE L G E RI K TI G

Etikk innebærer å forholde seg redelig til et verdigrunnlag, både sitt eget og det verdigrunnlaget som gjelder
i Ringerike kommune. Våre verdier er TYDELIG, ÆRLIG OG LØSNINGSVILLIG . Disse verdiene skal legges
til grunn for handlinger som utføres av ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune.

I tillegg skal lover og regler drøftes og nedfelles og gi et grunnlag for hva som skal være Ringerike kommunes
etiske regler, dvs. en felles plattform for hva som oppfattes som moralsk, rett og rettferdig. Reglene er over -
ordnede retningslinjer som krever jevnlig refleksjon fra den enkelte folkevalgte og ansatte.

De etiske reglene skal sørge for at de valg som ansatte og folkevalgte står overfor, ikke går på bekostning av
fellesskapets beste, og skal sette en standard for hvordan vi utfører oppgavene våre på en måte som skaper
tillit, både internt og for innbyggerne.

Hønefoss XX. XX.2017

Kjell B. Hansen

Ordfører

Tore Isaksen

Rådmann

TYD E LI G

ÆR LI G

LØ S N I N G S VI L LI G
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1 . Formål og virkeområde
Formålet med Ringerike kommunes etiske regler er å sikre en god etisk praksis og definere
felles standarder for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune.

De etiske reglene gjelder alle kommunens ansatte og folkevalgte.

2. Generelt
Ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune skal arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover,
regler, kommunens verdigrunnlag og politiske vedtak.

Ringerike kommune legger stor vekt på åpenhet, ærlighet og redelighet. Alle ansatte og folkevalgte
har et ansvar for at dette etterleves. Kommunen forvalter innbyggerens fellesmidler og dette stiller
store krav til den enkelte ansatte og folkevalgtes etiske holdninger.

Som en åpen organisasjon er kommunens omdømme avhengig av innbyggernes tillit.
Denne svekkes ved mistanke om korrupsjon, lovbrudd, maktmisbruk eller andre uetiske handlinger.

Kommunens ansatte skal utføre sine oppgaver og opptre på en måte som ikke skader
kommunens omdømme eller tillit i befolkningen.
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3. Møte med kommunens brukere
Ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune skal møte innbyggere og brukere med respekt.
Faglige kunnskaper og faglig skjønn skal ligge til grunn i rådgivning, myndighetsutøvelse og
tjenesteyting. Sammenblanding av egne, og brukernes private interesser og økonomiske midler
skal ikke forekomme.

Under et hjemmebesøk kom jeg til å nevne at jeg hadde det litt trangt økonomisk,
og da fikk jeg tilbud om å låne penger. Det ville være å blande interesser, så jeg takket
høflig nei og forklarte at det ville være en sammenblanding av jobb og privatliv.

Å vise respekt kan blant annet handle om må gi nok og forståelig informasjon. Noen av
brukerne våre har mindre innsikt i rettighetene sine enn andre, og da er det vår oppgave
å sørge for at de får det de har krav på.

Som folkevalgt får jeg noen ganger henvendelser fra velgere og innbyggere i kommunen
som ønsker at jeg hjelper de med deres sak. Jeg har ikke lov til å påvirke saksbehandling
eller andre vurderinger som vil gi fordeler for den enkelte bruker.
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4. Forvaltning av samfunnets
fellesmidler

Ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune skal være bevisst på at de forvalter samfunnets
fellesmidler på vegne av alle innbyggerne i kommunen. Anskaffelser av varer og tjenester skal
gjøres i henhold til lov og forskrift om offentlig anskaffelse og kommunens eget regelverk på
området.

Kommunens ansatte og folkevalgte plikter å ta vare på kommunens ressurser på den mest
økonomiske og rasjonelle måte, og skal ikke misbruke eller sløse med kommunens midler.
Kommunens ansatte og folkevalgte skal ikke tilegne seg personlige fordeler av kommunens
ressurser, verken økonomiske midler, eiendommer eller andre eiendeler.

Kommunens ressurser og fellesmidler skal tas vare på. Privat bruk av kommunens eiendeler
skal som hovedregel ikke forekomme. Enhetsleder avgjør om utstyr kan lånes ut til ansatte,
slik bruk må i så fall ikke være til ulempe for arbeidsgiver. Utlån skal i så fall registreres, og brukeren
er ansvarlig for utgifter og eventuelle skader som følge av utlånet.

Når vi handler inn varer og tjenester, kan det være fristende å bruke underleverandører
som vi allerede har god erfaring med. Siden det er skattebetalernes penger vi bruker,
er vi forpliktet til å sjekke om andre kan levere den samme varen til en rimeligere pris.
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5. Habilitet
Alle som treffer beslutninger og tilrettelegger for beslutninger i Ringerike kommune er bundet
av forvaltningslovens habilitetsregler. Situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens
interesser og personlige interesser, skal unngås.

Ansatte og folkevalgte har en selvstendig plikt til å varsle overordnede om inhabilitet slik at man
fritas fra videre behandling av saken. Ved tvil om inhabilitet skal den ansatte diskutere dette
med sin nærmeste leder.

Som hovedregel bør det ikke tilsettes noen som har en nær familierelasjon til andre i enheten
den skal arbeide i.

En gang opplevde jeg at sønnen til min leder søkte på en jobb i vår avdeling.
Ansettelsesutvalget ble da enige om at han ikke kunne vurderes i den stillingen,
men at han ble oppfordret til å søke annen stilling i annen avdeling.

Ved en anledning var naboen min med i en anbudsrunde der jeg hadde beslutnings-
myndighet. Min leder og jeg ble enige om at jeg skulle overlate vurderingen til andre
denne gangen.

Henvisning til forvaltningslovens habilitetsregler kan du lese mer om HER
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6. Fordeler og gaver i tjenesten
Ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune må for seg selv eller andre ikke motta gaver,
provisjoner, tjenester eller andre ytelser når ytelsen er egnet til eller av giveren er ment
å påvirke vedkommendes tjenstlige handlinger. Dette omfatter også gunstige betingelser
knyttet til reiser og opphold.

Med mindre gaven er av ubetydelig verdi, som for eksempel reklamemateriell, blomster o.l,
plikter også ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune å gi avkall på gaver og testamentariske
gaver (arv) fra brukere av kommunens tjenester, selv om gaven ikke kan påvirke tjenesteytelsen.

En bruker på sykehjemmet der jeg jobber, hadde testamentert kr 15 000,- til meg.
Dette kunne jeg ikke ta i mot. Det ville ikke vært etisk forsvarlig.

Jeg holdt et innlegg på en konferanse en gang, for dette mottok jeg et gavekort i en
blomsterbutikk på en verdi av kr 300,-. Jeg sjekket med min leder og fikk beskjed om
at det var akseptabelt.

En leverandør ønsket å gi meg en julegave i form av en flaske vin, jeg valgte å takke
nei siden det kan være etisk uforsvarlig å takke ja til personlige gaver fra leverandører.
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7. Forretningsetiske regler
Kommunens forretningsmessige virksomhet må drives slik at innbyggere, brukere og leverandører
har tillit til kommunen. All forretningsvirksomhet, skal bidra til å nå de mål kommunen har for sin
virksomhet.

Ansatte og folkevalgte som deltar i kommunens forretningsmessige virksomhet, plikter å sette
seg grundig inn i og etterleve lov og forskrift om offentlige anskaffelser og kommunens eget
regelverk på området. Alle anskaffelser må baseres på forutsigbarhet, gjennomsiktighet,
etterprøvbarhet, likebehandling og god forretningsskikk.

Den enkelte skal handle slik at man overholder lovverket, herunder straffelovens bestemmelser
om bedrageri, korrupsjon, påvirkningshandel og utroskap.

På jobben har vi tilgang til gode rabatter fra enkelte leverandører. Jeg vet at flere har
vurdert å bruke disse kontaktene for å handle til privat bruk, eller de foreninger de er
engasjert i. Så fremt kommunen ikke har fremforhandlet egne personalrabattordninger
skal vi ikke utnytte stillingen vår ved å tilegne oss private rabattordninger, da kan
innbyggerne miste tilliten til oss.
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8. Åpenhet
Ringerike kommune skal gi offentligheten innsyn i den kommunale forvaltning. Kommunen
har en generell aktiv informasjonsplikt. Kommunens ansatte og folkevalgte skal alltid gi korrekte
og tilstrekkelige opplysninger til innbyggere, organisasjoner, selskaper og andre myndigheter.

Åpenhet og tilgjengelighet handler også om å bruke et språk brukerne våre forstår.
Altfor ofte bruker vi begreper uten å forklare godt nok hva dette innebærer i praksis
for brukerne våre.

En aktiv informasjonsplikt innebærer i noen sammenhenger at man skal uoppfordret
gi nødvendige opplysninger av betydning for behandling av saken.
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9. Ytringsfrihet, lojalitet
og rett til å varsle

I Ringerike kommune oppfordres alle ansatte til å ta aktiv del i arbeidet med å forbedre
kommunens tjenester og arbeidsmiljø gjennom å komme med forslag og tilbakemeldinger.

Retten til fri meningsutveksling er hjemlet i grunnloven og internasjonale konvensjoner som
er en del av norsk lov. Ansatte i Ringerike kommune kan, som andre borgere, delta i samfunns-
debatten og uttale seg på egne vegne.

Ansatte i Ringerike kommune er underlagt en generell lojalitetsplikt. Dette kan sette grenser
for hva det er riktig å gå ut i mediene med. Dette gjelder ikke minst fortrolige og taushetsbelagte
saker. Ansatte har likevel anledning til å gi faktaopplysninger om eget fagområde.

Ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune plikter å følge de lover og regler som gjelder
for kommunen. Når en avgjørelse er tatt iverksettes denne hurtig og effektivt, uansett hvilken
faglig og politisk oppfatninger en selv har om avgjørelsen.

Kritikkverdige forhold i en virksomhet skal tas opp, slik at forholdene kan bedres. Varsling bør
først skje internt, men ansatte har rett til å varsle offentlig når dette er formålstjenlig.

Som leder i kommunen var jeg uenig i vedtak om nedskjæringer i tjenestene innen
mitt ansvarsområde. Jeg mente dette ville gå utover kvaliteten på tjenestene.
Jeg var aktiv og uttrykte mine meninger om saken både internt i kommunen,
men også på sosiale medier. Når beslutningen likevel var tatt forholdt jeg meg
lojalt til den og fulgte opp vedtaket i egen enhet.

Jeg opplevde å se en kollega som ble trakassert av en annen kollega på arbeidsplassen.
Etter å ha tatt dette opp med nærmeste leder uten at det skjedde tiltak besluttet jeg
å varsle internt i kommunen. På intranettet fant jeg rutine på hvordan dette skulle gjøres.

Varslingsrutinene finner du på intranett.
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10. Lederansvar
Ledere i Ringerike kommune skal bygge en organisasjonskultur basert på åpenhet, og som
ivaretar kommunens verdigrunnlag og etiske regler. Ledere på alle nivåer skal gjennomgå
de etiske reglene med sine medarbeidere en gang i året, og ved nyansettelse. Lederne skal
påse at alle ansatte undertegner på at de har lest og forstått kommunens etiske regler.
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1 1 . Personlig ansvar
Ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune har et personlig og selvstendig ansvar for å følge
de etiske reglene. Ved tvilstilfeller skal ansatte ta dette opp med nærmeste leder, folkevalgte
med gruppeleder eller ordfører.

Kommunens ansatte har rett til å nekte å følge pålegg som er ulovlige eller medfører brudd
på de etiske reglene.

Brudd på etiske regler kan i henhold til personalreglementet medføre konsekvenser for
arbeidsforholdet. Tilsvarende kan det medføre konsekvenser for folkevalgtes politiske verv
i kommunen.

Personalreglementet finner du på intranett.
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R I N G E R I K E
K O M M U N E



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Administrasjonsutvalget 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/317-1   Arkiv: 430  

 

Kompetansetiltak 2017  
 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget tar status om kompetansetiltak 2017 til orientering  

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunestyret har gjennom handlingsprogrammet vedtatt prioritering av kompetanseutvikling 

for både ansatte og ledere for en to års periode. 

 

Det har blitt tilsatt tre 100 % prosjektstillinger som vil arbeide med kompetansetiltak for ansatte, 

med spesiell oppmerksomhet innen sektorene barn og unge, skole og helse og omsorg.  

 

Kompetanserådgiverne har brukt mye av høsten til å kartlegge behov i samarbeid med ledere 

innenfor de ulike sektorene. Fagforeningene er også blitt tatt med på råd. Det ble igangsatt 

konkrete tilgang i 2016 og flere tiltak er planlagt i 2017.  Administrasjonsutvalget vil bli fremlagt 

disse tiltakene på møtet   

 

Det jobbes med å få en helhetlig strategisk kompetanseplan for hele kommune innen utgangen av 

prosjektperioden. Kompetanseplanen vil være en viktig del av kommunens arbeidsgiverpolitikk. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er svært fornøyd med satsningen på kompetanse. Det er positivt at det allerede nå har 

vært gjennomført ulike kompetansetiltak og at det foreligger konkrete planer for flere tiltak i 2017. 

Rett kompetanse på rett sted er en forutsetning for å levere gode tjenester. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.1.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 



 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Administrasjonsutvalget 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/318-1   Arkiv: 401 &34  

 

Evaluering felles opplæring i Hovedavtalen  
 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget tar evalueringen fra felles opplæring i Hovedavtalen til orientering. 

 

 

 

Innledning 

Ringerike kommune ved HR avdelingen og alle hovedtillitsvalgte fra de ulike 

arbeidstakerorganisasjonene var på felles skolering i medbestemmelse etter Hovedavtalen i 

Kongsberg 22. september 2016.  Intensjonen fra partene sentralt, KS og alle fagforeningene 

var at tilsvarende fellesopplæring skulle gjennomføres i hver enkelt kommune. I Ringerike 

kommune ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av; Gerd Solli (HTV 

Utdanningsforbundet), Bente Anita B Berg (HTV Fagforbundet), Merete Røst og Trude 

Bredal Steinmo fra HR avdelingen.   

 

Beskrivelse av saken 

Rådmannen ser på det å etablere gode arenaer for medbestemmelse på alle nivåer i 

organisasjonen som svært viktig. Det ble derfor besluttet å gjennomføre tilsvarende 

fellesopplæring og det kom en klar bestilling på at alle ledere skulle delta sammen med sine 

plasstillitsvalgte. Fellesopplæringen ble gjennomført 16. og 23. januar 2017.  Det har vært til 

sammen 330 ledere og tillitsvalgte som har gjennomført felles skoleringen. Klækken hotell ble 

benyttet som kurs sted. 

 

Kursprogram var utarbeidet av KS og sentrale fagforeninger. Det var satt av tid ved bordene 

til å diskutere ulike case. Rådmannen innledet dagen og deltakere i arbeidsgruppa hadde 

ansvaret for gjennomføring av dagen.  

 

Tilbakemeldinger så langt har vært positive.  Enheter har fått sittet sammen og diskutert 

hvordan medbestemmelse fungerer. Mange gir uttrykk for at fellesopplæringen har vært 

nyttig og gitt ny kunnskap.  

 

 



Rådmannens vurdering 

Medbestemmelse og medvirkning er et prioritert område for rådmann. Det å skape gode 

prosesser i det vi gjør for å utvikle enheten og tjenesten er viktig. Hovedavtalen bidrar til 

dette. Derfor er det viktig at det etablerers en struktur på hvordan medbestemmelse 

gjennomføres på alle nivåer i organisasjonen. Medbestemmelse funger bra på kommunenivå, 

sektor nivå, men på de lokale enhetene er det flere som har forbedringsmuligheter.  

 

Vedlegg 

Kurskompendium fra felles skoleringen  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.1.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 



VELKOMMEN TIL 

Fellesopplæring i 
Hovedavtalen

01.01.2016–31.12.2017



Mål for samlingen

• Grunnleggende forståelse for Hovedavtalens 
formål og intensjoner

• Best mulig samarbeid mellom partene – på alle 
nivå

• Tillit og gjensidig forståelse for partenes ulike 
roller 

• Sikre og legge til rette for gode prosesser mellom 
partene

• Utvikle gode tjenester 



Formålet i Hovedavtalen
De sentrale parter har inngått Hovedavtalen for å skape et best mulig 
samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer. 

Hovedavtalen skal være et virkemiddel for å sikre og legge til rette for gode prosesser 
mellom partene og for en positiv utvikling av kvalitativt gode tjenester i kommuner, 
fylkeskommuner og bedrifter med tilknytning til kommunesektoren.

Samarbeidet må baseres på tillit og gjensidig forståelse for partenes ulike roller.

Det er avgjørende for et godt resultat at de ansatte og deres organisasjoner involveres 
så tidlig som mulig når omstillinger og reformer skal gjennomføres. 

Tjenester av god kvalitet og tilpasset brukernes behov forutsetter gode prosesser og 
medvirkning. 

Hovedavtalen skal gjennom ordningen med tillitsvalgte gi arbeidstakerne reell 
innflytelse på hvordan arbeidsplassen skal organiseres, og hvordan arbeidsmetodene 
skal utvikles, slik at dette bidrar til en fleksibel og brukervennlig tjenesteyting.

Medvirkning og medinnflytelse gjennom informasjon og drøftinger skal kunne 
gjennomføres uansett hvor eller på hvilket nivå beslutningen tas.



Avtalestrukturen

Hovedavtalen 
(HA)

Hovedtariffavtalen 
(HTA)

Sentrale 
generelle 

særavtaler 
(SGS)

Sentrale 
forbundsvise 

særavtaler 
(SFS)

Lokale 
særavtaler



Strukturen i hovedavtalen

Del A 
Forhandlingsordningen

Definisjoner

Avtalestrukturen i 
tariffområdet

Regler for interesse- og 
rettstvister

Del B 
Medbestemmelse

Definisjoner

Formål og intensjoner 

Regler for samarbeid

Partenes rettigheter og 
plikter

Del C 
KS Bedrifts medlemmer

Definisjoner

Formål og intensjoner

Regler for samarbeid

Partenes rettigheter og 
plikter

Konsernbestemmelser



To grunnleggende prinsipper

Kommunene 
og fylkeskommunene 
styres av folkevalgte

Ansatte har medbestemmelse og 
medinnflytelse over sin arbeidssituasjon 

Innenfor rammen 
av det lokalpolitiske 
demokratiet



Hovedavtalen del B 

• Best mulig samarbeidsgrunnlag
– Hovedavtalen er et virkemiddel for gode prosesser og 

utvikling av tjenestene 

• Tillit og forståelse for partenes roller
• Medvirkning og medinnflytelse 

– Informasjon- og drøftingsmøter
– Kvalitet forutsetter medvirkning

• Tillitsvalgtordningen
– Ordningen med de tillitsvalgte - reell innflytelse på 

organisering og arbeidsmetoder
– Involvering tidligst mulig



Til refleksjon

HA bygger på at 
partene har både ulike 
og felles interesser  

• Hvilke felles 
interesser har 
partene? 



Definisjoner i hovedavtalen

Arbeidsgiver, HA del B § 2-1 

Tillitsvalgte, HA del B § 2-2

Hovedtillitsvalgt, HA del B § 2-3 jf., § 3-3 d

Fellestillitsvalgt, HA del B § 2-4

Forhandlingssammenslutning, HA del A § 1-5



Felles ansvar for 
et godt samarbeid



Hovedavtalen del B § 3

«Arbeidsgiver og 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 problemer eller andre saker på 
en åpen og konstruktiv måte.»



Tillitsvalgtes rolle

Et bindeledd mellom 
arbeidsgiver og ansatte

Ansattes 
representant i 

utvalg ol.

Rådgiver for 
arbeidsgiver

Skape og opprettholde 
et godt samarbeid

Påvirke beslutninger 
før arbeidsgiver 
treffer avgjørelser

Medvirkningsrett og –
plikt i egenskap av å 
være «part»



Lederens rolle

God kvalitet på 
kommunale tjenester

Mål og resultater Organiserer arbeidet

Ta beslutninger knyttet 
til bruk av ressurser

Inkludering og mangfoldMedarbeidernes trivsel

Medarbeidernes 
utvikling

Styring

Gode ordninger for 
dialog, drøftinger mv.



Hva kjennetegner godt samarbeid

• Tillit og respekt mellom partene

• Ha en felles forståelse av hva samarbeid er      

• Holde ord

• Forståelse for hverandres roller

• Tåle å bli motsagt

• Klare linjer og fullmakter

– Begge veier



Samhandlingsformer

Uformell kontakt Informasjon

Drøftinger Forhandlinger



…….kommune
PROTOKOLL

År 20xx, den xx.xx ble det holdt 

forhandlingsmøte i (lokalets navn) 

mellom xx kommune og (organisasjon).

Saken (tvisten) gjaldt……

Forhandlingene ble ført med hjemmel  i 

….

Til stede:

xxx kommune:

(organisasjon):

xxx kommune

_____________________

(organisasjon)

________________________

1) Etter felles- og særmøter ble partene enige om…….

2) Partene kom ikke til enighet.

xxx kommune anførte:………

(organisasjon) anførte:…………..



Samhandling i praksis



Samhandling i praksis

• Snakke sammen 

– God dialog

• Partssammensatte grupper og Ad hoc-utvalg

• Høringsprosesser  

• Partssammensatt utvalg/ Administrasjonsutvalget

– Ansattrepresentant for alle ansatte

– Kommuneloven § 25 



Til refleksjon

Hvilke forventninger 
har vi til hverandres 
rolle?



Omstilling i kommunene

• Stiller krav til og forventninger til samarbeidet 

• Etablering av gode prosesser for samhandling 
og medbestemmelse



Arbeidsgivers plikter



Arbeidsgivers plikter HA del B § 3-1

Rettigheter og plikter overholdes i tråd med 
avtaleverket

Regelmessige møter med tillitsvalgte

Involvere tillitsvalgte ved endringer eller
omstillinger

Informere, drøfte mv. med de tillitsvalgte 

Gjøre mål og konsekvenser kjent 



Tillitsvalgtes rettigheter og plikter



Tillitsvalgtes rettigheter og plikter HA § 3-2

Drøfte og forhandle om lønns- og arbeidsvilkår

Påse at rettigheter og plikter overholdes

Forplikte arbeidstakerne

Informere arbeidsgiver om forhold som kan påvirke 
virksomheten

Verken tilskynde eller medvirke til ulovlige konflikter

Prioritere møter arbeidsgiver innkaller til



Tillitsvalgtordningen HA del B § 3-3

• Tillitsvalgtordningen drøftes med bakgrunn i
– antall medlemmer og fordeling på arbeidsplasser
– styrings- og organisasjonsstrukturen 
– tariffavtalenes omfang
– geografisk spredning og andre lokale forhold

• Hvor mange tillitsvalgte og på hvilke nivåer?
• Hvor store frikjøpsressurser?
• Hvilke formelle møtepunkter trengs?
• Hovedmål: ivareta partenes interesser – reell 

medbestemmelse
– på alle beslutningsnivåer



Tillitsvalgtordningen, forts.

• Frikjøpte tillitsvalgte skal bruke tiden til

– Tillitsvalgtarbeid etter hovedavtalen

– Medlemmer som er ansatt i kommunen

• Organisasjonene fordeler selv sine tildelt 
frikjøpsressurser etter drøftinger 

• Bruk av fellestillitsvalgte

• Valg av tillitsvalgte meddeles skriftlig



Begreper

• Tillitsvalgte 
beholder lønnen

Tjenestefri
HA del B § 3-4

• Fritas fra arbeidspliktFrikjøp
HA del B § 3-3

• Tillitsvalgtsopplæring, HA del B § 3-6 
Definerte organisasjonsoppdrag, 
HA del B § 3-5

Permisjon



Tjenestefri for tillitsvalgte HA del B § 3-4

• For å utføre sine oppgaver

– Minst mulig ulempe for arbeidets gang

• Turnusarbeidstakere skal ha like vilkår

• Ved innkallelse til møter og lokale 
lønnsforhandlinger utenfor arbeidstiden

– Avklare om medgått tid kompenseres med 

• Timelønn eller avspasering



Permisjon HA del B § 3-5

• Lokale forhandlinger
• Sentrale forhandlinger 
• Valgt fast medlem til bestemte organer

– Inntil tolv dager

• Forhandlingssammenslutningen
– «Kan»
– I tillegg til for bestemte organer

• Organisasjoner med minst 500 medlemmer
– «Kan»
– Anses som «fast medlem til bestemt organ»



Tillitsvalgtopplæringen HA del B § 3-6

• Opplæring som har betydning for funksjonen
• Tillitsvalgte

– Permisjon med hel eller delvis med lønn

• Hovedtillitsvalgt
– Permisjon med full lønn

• Lokal prosess
• Tillitsvalgtes rett og plikt til å delta i aktuell 

opplæring i kommunen eller fylkeskommunen
• Felles opplæring, HA del B § 1-5



Til refleksjon

Hvordan fungerer 
samhandlingen hos 
oss? 



Oppsummering 

Samfunnsoppdraget  - Hvem kommunen er til for?

Samarbeid om å finne løsninger

Tillit mellom partene

Rolleforståelse

Medbestemmelse



Hovedavtalen



Takk for oss



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Administrasjonsutvalget 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/320-1   Arkiv: 515  

 

Forslag til prioriteringer lokale forhandlinger 2017  
 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget godkjenner forslaget til prioriteringer lokale forhandlinger 2017. 

 

 

 

Innledning  

Det ble utarbeidet en lokal plan for lønnspolitikk i Ringerike kommune som ble tatt opp i 

Administrasjonsutvalget 11. mai 2016. Med den som utgangspunkt har det vært arbeidet med 

å utarbeide en felles profil knyttet til lokale forhandlinger i 2017.  Samme arbeidsgruppe som 

jobbet med plan for lønnspolitikk har blitt benyttet i arbeidet. 

 

Beskrivelse av saken 

Det har lenge vært et ønske, både fra arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene å utarbeide 

en ny profil knyttet til lokale forhandlinger.  Partene var enige om at det var nødvendig med 

en tydeliggjøring av prioriterte kriterier.  

 

Arbeidsgruppen har hatt flere møter og ble tidlig enig om at det skulle utarbeides 

prioriteringer kun for 2017 siden dette er et mellomoppgjør. Etter gjennomføring av lokale 

forhandlinger i 2017 vil disse bli evaluert og det vil bli utarbeidet nye kriterier og 

prioriteringer for neste tariffperioden, 2018 - 2020. 

 

I 2017 skal det gjennomføres lokale forhandlinger i følgende forhandlingskapitler: 

 Kap. 3.4.2 Enhetsledere og kap. 3.4.3 Avdelingsledere* 

* Alle avdelingsledere er overført kap. 3.4.3 fra og med 1.1.17 

 Kap. 5.2 – Akademikerne 

 Kap. 4.2.1 – For alle gjennomgående stillinger  

 

For Kap. 3.4 og kap. 5.2 er det kun lokal lønnsdannelse og disse vil bli gjennomført i juni. 

For kap. 4.2.1 ble det ved tariffoppgjøret 2016 vedtatt en ramme på 0,9 % med virkning 

1.9.17. Disse vil bli gjennomført i september/oktober.  

 



Forslaget til prioriteringer er tatt opp på rådmannens ledermøte og drøftet på 

medbestemmelsesmøte med alle Hovedtillitsvalgte 19.1.17 og det er enighet i det forslaget 

som fremlegges.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er fornøyd med at det nå er utarbeidet nye prioriteringer til de lokale 

lønnsforhandlingene i 2017. Disse er i tråd med kommunens lønnspolitikk og 

satsningsområder. Det er også svært gledelig at kriteriene allerede nå er ferdig utarbeidet så 

tidlig på året og at disse nå blir gjort kjent i hele organisasjonen.  Dette gir de ansatte en 

bedre mulighet til å forstå arbeidsgivers prioriteringer ved de lokale forhandlingene.  

 

Vedlegg 

Forslag til prioriteringer Lokale forhandlinger 2017. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.1.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 



 

Forslag til prioriteringer - lokale forhandlinger 2017 
 
Det vises til lokal plan for lønnspolitikk og handlingsplan for 2017 – 2020. 
 
Sentrale føringer må hensynstas i tillegg til lokale prioriteringer. I tillegg bør det også hensynstas at det 
kan være enkelte grupper som bør prioriteres. 
 
Det skal ligge til grunn en helhetsvurdering av den totale arbeidsinnsatsen når det gjøres en vurdering 
av lønn. Lederen skal ta utgangspunkt i følgende kriterier (ikke prioritert rekkefølge):  
 
Kap 4 og 5: 
 

Kompetanse 

 er aktiv til å sørge for nødvendig kompetanseheving 

 praktiserer aktiv kunnskapsdeling 

 anvender sin kompetanse til nytte for Ringerike kommune 

 tar kompetansegivende etter- og videreutdanning som er relevant og 
anvendt i egen jobb 
 

Ekstraordinært 
innsats  
(utover det som 
normalt 
forventes) 

 tilpasser seg, og bidrar selv til endringer i oppgaver og arbeidsmåter til 
nytte for arbeidsplassen 

 tar på seg nye oppgaver og sikrer god gjennomføring og resultat 

 videreutvikler aktivt eget ansvarsområde 
 

Urimelige 
skjevheter 

 vurdere skjevheter som har oppstått gjennom resultat av 
lønnsforhandlinger, spesielt med tanke på ulik avlønning med lik 
ansiennitet 

 vurdere uheldige skjevheter som oppstår gjennom rekruttering av 
nytilsatte  

 
 
 
Kap 3.4 (ledere): 

Utøvelse av 
ledelse   
 

 er lojal mot Ringerike kommunes verdier og mål  

 utøver god personalledelse 

 tar ansvar for helheten 

 praktiserer aktiv kunnskapsdeling 

 gjennomfører nødvendige endring 

 sikrer gode faglige standarder 
 

 
 
For ledere vil måloppnåelse på egen lederavtale komme i tillegg som grunnlag for å vurdere lønnsendring.  
 
Partene har et felles ansvar for at alle ansatte i Ringerike kommune vurderes ved de lokale 
forhandlingene. 
 
Ansatte har rett til en årlig samtale om lønn med sin leder, og ansatte kan selv be om slik samtale. I 
samtalen kan man diskutere hvordan den tilsatte oppfyller kriteriene ovenfor. En slik samtale kan 
avholdes: 
 

 i forkant av det årlige lønnsoppgjøret om høsten  

 etter at resultatene av årets oppgjør er meddelt  

 Som egen samtale i tilknytning til utviklingssamtalen.  
(lønnssamtaler er ikke en del av selve utviklingssamtalen.) 



 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Administrasjonsutvalget 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/321-1   Arkiv: 401  

 

Status fra de hovedtillitsvalgte  
 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget tar status fra de hovedtillitsvalgte til orientering. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Administrasjonsutvalget har bedt om en kort orientering fra hovedtillitsvalgte i adm.utvalget 

om aktuelle saker og hvordan de opplever situasjonen for de ansatte i Ringerike kommune.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener det er viktig at Administrasjonsutvalget får et innblikk i hvordan 

situasjonen i Ringerike kommune oppfattes, sett fra de tillitsvalgte.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.1.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Administrasjonsutvalget 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/323-1   Arkiv: 030  

 

Diverse informasjon fra kommunalsjef HR  
 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget tar informasjon fra kommunalsjef HR til orientering  

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Det er et ønske fra kommunalsjef på HR å informere Administrasjonsutvalget muntlig om det som 

det jobbes med i organisasjonen innenfor arbeidsgiverområdet. Arbeidsgiver ønsker med dette å 

sikre en god informasjon til utvalgets medlemmer med muligheter til å komme med spørsmål og 

innspill.  

 

Denne orienteringen vil være en fast post på møtene i Administrasjonsutvalget og vil være i tillegg 

til aktuelle saker som fremkommer av sakslisten.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser dette som en viktig del i arbeidet med å få til godt og aktivt samarbeid mellom 

partene i utvalget.  

 

 

 Ringerike kommune, 19.1.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Merete Røst 
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