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******** 
 
Etter felles- og særmøter er partene enige om at undervisningspersonalet omfattes av følgende 
tilpasninger i forhold til Hovedavtalen del B og C med virkning fra 01.05.2004: 
 
Partene viser til dokument av 13.03.2003 vedrørende overgangsordninger i forbindelse med 
overføringen av forhandlingsansvaret for undervisningspersonalet, og presiserer følgende: 
 
Undervisningspersonalets organisasjoner får videreført den tillitsvalgtordning organisasjonene 
har i den enkelte kommune/fylkeskommune, jfr. pkt. b) i dokumentet. Dette betyr: I 
overgangsperioden til 2008 vil disse organisasjonene være omfattet av tillitsvalgtordningen i 
staten slik denne framgår av kap. 8 i Hovedavtalen i staten så fremt ikke partene avtaler noe 
annet. 
 
Undervisningspersonalet opprettholder de permisjonsrettigheter de har etter §§ 33 og 34 i 
Hovedavtalen i staten. Dette betyr:  I overgangsperioden til 2008 er dette personalet omfattet 
av sentral frikjøpsressurs i tråd med § 33 nr 3 etter drøftinger med arbeidsgiver. Drøftingene 
har utgangspunkt i ressursomfang gitt i rundskriv F–17/02. Videre betyr det at dette 
personalet  
 
har rettigheter etter § 34 nr 1 og 2 i forbindelse med møter i organisasjonen, og 
organisasjonsfaglig opplæring/kurs og offentlige verv, så fremt partene ikke avtaler noe 
annet. 
 



Partene legger til grunn at bestemmelsene i dagens Hovedavtale for undervisningspersonalet 
(statlig) i hovedsak er dekket av Hovedavtalens del B og C i KS - området.  Selv om 
formuleringene i Hovedavtalen i KS-området er mer rammepregede legges det til grunn at 
kommunal hovedavtale bygger på de samme intensjoner og ikke inneholder skranker som 
avgrenser rettigheter og plikter i forhold til medvirkning og medinnflytelse som framgår av 
Hovedavtalen for undervisningspersonalet.  Derfor vil spørsmål som hittil har vært gjenstand 
for informasjon og drøftinger på de ulike nivå i skoleverket 
på samme måte fortsatt være gjenstand for informasjon og drøftinger etter 1.5.2004.   
 
Undervisningspersonalets organisasjoner tiltrer Hovedavtalens del B og C i KS med disse 
presiseringer. 
 
Partene er videre enige om at partene lokalt må vurdere behovet for å gjøre endringer 
vedrørende administrasjonsutvalg i valgperioden. Medbestemmelsen lokalt må minst oppfylle 
kommuneloven § 25 med hensyn til innhold og Hovedavtalen del B § 4 med hensyn til antall 
arbeidstakerrepresentanter (dvs. minst 2). 
 
Forhandlingssammenslutningene tilrår den enkelte medlemsorganisasjon å tiltre denne 
protokollen. 
 
Protokolltilførsel fra LO kommune : 
 
LO kommune forbeholder seg retten til å fremme også hovedavtalerelaterte krav under 
kommende tariffrevisjon. Det siktes her til krav med tilknytning til virkninger inn i 
forbundenes selvstendige tarifforhold av lærerorganisasjonenes tiltredelse av Hovedavtalens 
del B og C. 
 
Protokolltilførsel fra YS-K : 
 
Etter YS-Ks oppfatning har valgte medlemmer av administrasjonsutvalget rett til å sitte ut den 
perioden de er valgt for. Dette er ikke til hinder for at representasjonen utvides i perioden. 
 
 
KS LO  kommune 

 
 
YS-K 
 
 
UHO  

 
 
............................................. ............................................. 
 
 


