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Bakgrunn 
Denne saken legges frem for å få styrets tilslutning til beslutningsstruktur for etablering av 
kollektive avtaler i helseforetakene innenfor Arbeidsgiverforeningen NAVOs vedtekter. 
 
Kommentarer 
Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av Helseforetaksloven i juni 2001, at alle 
helseforetakene skulle være tilknyttet den samme arbeidsgiverorganisasjonen. I juli samme år 
vedtok Regjeringen at Arbeidsgiverforeningen NAVO skulle ha denne oppgaven.  
 
Som alle andre arbeidsgiverforeninger, har NAVO i sine vedtekter bestemmelser som 
innebærer at det er arbeidsgiverforeningen som skal føre forhandlinger med arbeidstakernes 
organisasjoner om kollektive avtaler. Vedtektene bestemmer videre at NAVO kan overlate til 
medlemmene å føre deler av forhandlingene.  
I praksis innebærer hovedmodellen for forhandlinger i NAVO-området at forhandlinger om 
overenskomstenes generelle del (heretter kalt A 1) føres mellom NAVO og 
hovedorganisasjonene/-sammenslutningene, mens det enkelte NAVO-medlem selv fører 
forhandlinger om den virksomhetsvise delen av overenskomsten, den såkalte B-delen, med 
foreningen/klubben i bedriften.  
Modellen innebærer at hvert enkelt medlem ved innmeldingen i arbeidsgiverforeningen, 
overlot forhandlingsansvaret til NAVO, mens NAVO i forbindelse med forhandlinger om den 
spesielle delen av overenskomsten, har delegert myndigheten tilbake til medlemmet. 
Styret i NAVO vedtar retningslinjer for forhandlinger om hovedavtale og overenskomst etter 
at spørsmålet har vært forelagt berørte medlemmer på medlemsmøter og konferanser.  
 
I de midlertidige hovedavtaleløsningene som gjelder for helseforetakene, ble den todelte 
strukturen utfordret ved at helseforetakene sammen inngår avtaler med forbundene som 
binder helseforetakene som gruppe.  Etableringen av dette mellomliggende nivået innebærer 
at forhandlingene i helseområdet føres på tre nivåer, ikke bare på to som er hovedmodellen, 
jfr. over.  
 
 
 
 
 



 

 
 
Dagens situasjon 
 
I forbindelse med at det i de midlertidige hovedavtalene ble fastsatt en tredelt  
forhandlings- og avtalestruktur for helseforetakene, ble det forutsatt at forhandlinger om de 
landsomfattende og forbundsvise avtalene, skulle føres mellom det enkelte forbund og de fem 
regionale helseforetakene. Dette nivået benevnes A 2 i det følgende. 
Det ble etablert et forhandlingsutvalg på 10 personer som med bistand fra NAVO førte 
forhandlinger og bandt foretakene ved utvalgslederens underskrift.   Utvalget måtte 
kontinuerlig hente sitt mandat og sine fullmakter fra hver av de fem administrerende 
direktørene for de regionale helseforetakene, og resultatet måtte få sin tilslutning fra hver av 
disse.  
Erfaringene viser at det er behov for å sikre et stabilt, enhetlig og forutsigbart system for å 
treffe beslutninger når det gjelder de nasjonale forbundsvise avtalene. 
 
Fremtidig situasjon 
 
Styret for Arbeidsgiverforeningen NAVO har i møte i januar i år vedtatt å overlate til de 
regionale helseforetakene å føre forhandlinger om overenskomstens del A 2. Beslutningen ble 
tatt med utgangspunkt i en juridisk vurdering fra advokat Gudmund Knudsen i advokatfirmaet 
BAHR. Vurderingen er vedlagt denne styresaken. 
Det ble samtidig lagt til grunn at det etableres et felles beslutningsorgan bestående av en 
representant for hvert av de fem regionale helseforetakene som skal vedta nødvendige rammer 
og fullmakter for forhandlingene.  Beslutningsorganets oppgaver blir videre å fastsette 
retningslinjer for forhandlingene samt å treffe de beslutninger som er nødvendige for 
gjennomføring av forhandlinger og eventuell megling. Det er forutsetning at 
beslutningsorganet kan treffe vedtak med simpelt flertall, og at vedtak binder helseforetakene.  
Dette kan sikres ved en avtale mellom NAVO og de regionale helseforetakene som 
”konsernselskap” for helseforetakene.  
 
I NAVO vil det være den administrative enheten NAVO-Helse som står for den praktiske 
gjennomføringen av forhandlingene. Enheten må ha fullmakt til å forplikte helseforetakene 
innenfor de rammene som beslutningsorganet trekker opp. Det vil være administrerende 
direktør i NAVO som vil ivareta denne fullmakten, eventuelt ved å delegere den videre til 
lederen for NAVO-Helse i NAVOs administrasjon. 
 
Det forutsettes at det i tillegg etableres et ”faglig råd” av 15 representanter for de regionale 
helseforetakene og helseforetakene som har en rådgivende funksjon overfor 
beslutningsorganet og som i tillegg gjennomfører forhandlingene sammen med NAVO-Helse. 
Et parallelt faglig råd er etablert for forhandlingene på nivå A 1 (overenskomstenes generelle 
del). Dette rådet er sammensatt av representanter fra NAVOs medlemsbedrifter, er rådgivende 
overfor NAVOs administrerende direktør og deltar i forhandlingene sammen med NAVO. 
Dersom et av det faglige rådets medlemmer er uenig med administrerende direktør i spørsmål 
som ligger under direktørens fullmakter, kan vedkommende medlem kreve å få brakt 
uenigheten inn for styret i NAVO.  
Tilsvarende mekanisme skal gjelde for medlemmene av faglig råd for NAVO-Helse, men da 
slik at hvert medlem av et oppnevnt forhandlingsutvalg kan kreve at en uenighet blir lagt frem 
for det etablerte beslutningsorganet for helseforetakene.  
 



 

 
Forslag til løsning 
 
De daglige lederne for de fem regionale helseforetakene i fellesskap kommet til å anbefale at 
det inngås en avtale mellom Arbeidsgiverforeningen NAVO og de fem regionale 
helseforetakene som har slikt innhold: 
 

1. Administrerende direktører i de regionale helseforetakene utgjør beslutningsorganet i  
NAVO-Helse. 

 
2. Beslutningsorganet i NAVO-Helse treffer retningslinjer for forhandlingene om del A2 og 

de øvrige beslutninger som er nødvendig for å gjennomføre disse forhandlingene og 
megling, og om et forhandlings- eller meglingsresultat skal sendes til avstemning.  

 
Beslutningene treffes ved simpelt flertall hvor hver representant har en stemme. 
 
De regionale helseforetakene og tilhørende helseforetak er forpliktet til å akseptere de 
beslutninger flertallet kommer frem til. 
 

3. Det opprettes et faglig råd med 15 representanter fra de regionale helseforetakene og 
helseforetakene som er rådgivende for beslutningsorganet og som skal gjennomføre 
forhandlingene sammen med administrasjonen i NAVO-Helse. 
 

4. Innenfor NAVOs administrasjon er det opprettet en administrativ enhet - NAVO-
Helse. NAVOs administrerende direktør eller den vedkommende bemyndiger har 
fullmakt til å forplikte helseforetakene innenfor de retningslinjer og beslutninger som 
vedtas av beslutningsorganet. 

 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
 

1. Styret for Helse Vest RHF gir sin tilslutning til at det etableres et beslutningsorgan 
for NAVO-Helse.  Beslutningsorganet har fullmakt til å fastlegge retningslinjer for 
forhandlingene og fatte nødvendige beslutninger for å gjennomføre de 
forbundsvise nasjonale avtalene (A 2).  En har og fullmakt til å gjennomføre 
megling, og om et forhandlings- eller meglingsresultat skal sendes til avstemming.   

 
Styret er innforstått med at slike beslutninger treffes med simpelt flertall hvor hver 
representant har én stemme. 
 
Styret er videre innforstått med at de regionale helseforetak og tilhørende 
helseforetak er forpliktet til å akseptere de beslutninger flertallet kommer til. 

 
2. Styret for Helse Vest RHF forutsetter at administrerende direktør representerer 

regionen i beslutningsorganet. 
 
 
 



 

 
 
 

3. Styret tar til etterretning at det vil bli etablert et faglig råd med representanter fra 
de regionale helseforetakene/helseforetakene som vil ha en rådgivende funksjon 
overfor beslutningsorganet og NAVO-Helse. 

 
4. Styret tar til etterretning at det er etablert en administrativ enhet i NAVO – 

NAVO-Helse – som vil stå for gjennomføringen av forhandlingene, og som vil ha 
fullmakt til å forplikte NAVO-Helse innenfor de retningslinjer og beslutninger 
som vedtas av beslutningsorganet. 

 


	Bakgrunn
	Kommentarer


