
10 Særavtaler 2021–2022

SÆRAVTALE FOR LEDERE

1 Forankring, ikrafttredelse og varighet
 Denne særavtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalen del A.

 Særavtalen gjøres gjeldende fra 01.01.2021 til 31.12.2022.

 Hvis særavtalen ikke er skriftlig sagt opp av noen av partene innen en måned før 
utløpstid, anses avtalen fornyet for 1 – ett – år om gangen med samme gjensidige 
oppsigelsesfrist.

2 Avtalens omfang
 Særavtalen omfatter arbeidstakere som kommer innunder Hovedtariffavtalen kapittel 

3 pkt. 3.4.1.

3 Tilsetting
 Ved tilsetting av ledere, jf. pkt. 2, skal denne særavtale legges til grunn ved 

inngåelse av individuell arbeidsavtale (jf. arbeidsmiljøloven §§ 14-5, 14-6 og 14-8). 
Bestemmelsene i avtalen skal være vurdert, og tilpasses den enkelte individuelle 
arbeidsavtale.

4 Lønnssystem
 Lønn skal fastsettes innenfor Hovedtariffavtalens bestemmelser.

 Avlønningen skal gjenspeile lederstillingens totale innhold, oppgaver og 
tilsettingsforhold. I denne forbindelse skal overtid og ubekvem arbeidstid inngå i 
lønnsvurderingen. All lønn skal være pensjonsgivende.

 Stillingsinnehavere som er omfattet av denne avtale kan ikke i tillegg få utbetalt 
godtgjøring for overtid mv., jf. Hovedtariffavtalen kapittel 1 § 6 pkt. 6.3.

 Eventuelle fridager som gis iht. Hovedtariffavtalen kapittel 1 § 6 pkt. 6.3 skal framgå 
av arbeidsavtalen.

5 Resultatansvar og resultatvurdering
 Det skal foretas en resultatvurdering på bakgrunn av fastsatte mål og resultatkrav 

som er tillagt stillingen. Dette skal inngå i grunnlaget for lønnsvurdering etter 
Hovedtariffavtalen kapittel 3 pkt. 3.4.1.

6 Opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
 Ledere skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i samsvar med 

arbeidsmiljøloven § 3-5.

7 Egenutvikling/faglig ajourhold
 Arbeidsgiver plikter å legge forholdene til rette for lederens faglige ajourhold 

og kompetanseheving. Dette skal inngå som en del av virksomhetens plan for 
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gjennomføring av kompetansehevende tiltak. Det skal i denne sammenheng gis 
permisjon med rett til lønn iht. Hovedtariffavtalen kapittel 1 § 14.

 Opplæringsavtalen skal inngå som en del av den samlede virksomhetsplan og 
ajourføres samtidig med denne. Det vises til Hovedtariffavtalen kapittel 3  
pkt. 3.3.2.

8 Dekning av utgifter
 Det skal framgå av arbeidsavtalen hvilke utgiftsrefusjoner stillingsinnehaveren til 

enhver tid har krav på.

9 Verv/bistillinger
 Dersom arbeidstaker ønsker å påta seg lønnede styreverv og/eller annet lønnet 

arbeid som kan få betydning for arbeidsforholdet/arbeidsytelsen, må dette skje etter 
avtale med arbeidsgiver og iht. gjeldende arbeidsreglement.

10 Oppsigelsesfrister
 For lederstillinger gjelder de alminnelige bestemmelser om oppsigelsesfrister i 

arbeidsmiljøloven og Hovedtariffavtalen.
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