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SÆRAVTALE OM ARBEIDSTØY

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

 Særavtalen gjelder for arbeidstakere tilsatt i virksomheter innenfor KAs tariffområde.

 Særavtalen gjøres gjeldende fra 01.01.2021 til 31.12.202.

 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 Hovedregel
 Arbeidstaker får som hovedregel utlevert arbeidstøy etter behov. Behovet avgjøres 

av partene lokalt.

3 Refusjon
 I de tilfeller det er behov for arbeidstøy, jf. pkt. 2, men partene er enige om at det er 

mest hensiktsmessig at arbeidstaker selv skaffer arbeidstøy, skal det gis refusjon for 
de faktiske utgiftene.

4 Særskilt om gudstjenester/kirkelige handlinger
 De lokale behov for arbeidstøy regulert i pkt. 2 og 3 omfatter særskilt følgende:

 Arbeidsgiver skal enten sørge for å anskaffe, vedlikeholde og fornye, eller refundere 
de faktiske utgiftene ved slik anskaffelse/vedlikehold/fornyelse

 1)  *  der hvor det er bestemt (iht. gjeldende retningslinjer for bruk av liturgiske klær, 
fastsatt av Kirkemøtet, eller ved lokalt vedtak) at arbeidstakeren skal bruke 
liturgiske klær/tjenesteskjorte,

 2)   der hvor det ut fra lokale forhold forutsettes bruk av eget, pent antrekk (dress/
drakt/kjole el. lign) ved gudstjenester/kirkelige handlinger.

 * Merknad: For liturgiske klær vises det til egne administrative bestemmelser om 
arbeidstøy hos Kirkerådet.

5 Uenighet om behovet
 Ved uenighet om behovet, kan uenigheten bringes inn for organisatorisk behandling 

mellom de sentrale parter. De sentrale parter kan anbefale eller fastsette en løsning 
på tvisten. Dersom tvisten ikke løses, gjelder Hovedavtalen § 3-2, jf. § 4-2
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FELLES VEILEDNING TIL SÆRAVTALE OM ARBEIDSTØY

Innledning
Arbeidsplassene på kirkelig sektor spenner over et stort register når det gjelder krav til 
antrekk: Graving og stell på kirkegård, renhold, vedlikehold på hus og anlegg, arbeid med 
barn og unge, deltakelse i gudstjenester og kirkelige handlinger, ordinært kontorarbeid, 
representasjon. Arbeidet foregår både på hverdag og på helg/høytid.

Det grunnleggende også for den kirkelige arbeidsplass, er at enhver arbeidstaker plikter å 
møte på arbeid i et antrekk som passer til situasjonen og det arbeidet som skal utføres, med 
mindre dette går ut over det som forventes å finnes i en alminnelig garderobe.

Eks: En tilsatt på kontor har også klokkertjeneste på gudstjenester som inkluderer 
tekstlesing fra lesepulten. Det vil normalt ikke stilles særskilte krav til arbeidsantrekket 
i kontorsituasjonen, men det vil kunne kreves «vanlig pent antrekk» for tjenesten i 
gudstjenesten. Det er normalt å forvente at alle besitter et slikt «vanlig pent antrekk» i 
sin private garderobe. Med mindre denne klokkeren også skal utføre rydding/renhold 
som medfører særlig slitasje i forbindelse med gudstjenesten, kan arbeidsgiver kreve 
at arbeidstakeren benytter «vanlig pent antrekk» til oppgavene i gudstjenesten, uten 
at det utløser ytelser etter Særavtale for arbeidstøy.

Historikk
Særavtalens hovedinnhold skriver seg fra endringer i kommunalt avtaleverk i 1995. 
Tidligere regulerte avtalen i detalj om type bekledning/utstyr og slitetermin for de enkelte 
yrkesgrupper. Fram til 2001 la avtalen til rette for at de tilsatte kunne få en fast godtgjøring 
som kompensasjon for bruk av særskilt arbeidstøy. Fra 2001 er de sentrale partene enige 
om at det er arbeidsgiver som skal skaffe arbeidstøyet, eller refundere de faktiske utgiftene 
på grunnlag av framlagt kvittering.

Anvendelse
Den sentrale bestemmelsen i særavtalen ligger i pkt. 2:  «Arbeidstaker får som hovedregel 
utlevert arbeidstøy etter behov. Behovet avgjøres av partene lokalt».

Hovedregelen er altså at det er arbeidsgiver som utleverer det konkrete arbeidstøyet ut fra 
det behovet som er skapt gjennom de oppgavene arbeidsgiver skal ha løst. Arbeidstøy 
inkluderer også skotøy. Avtalen forutsetter videre at partene, dvs. arbeidsgiver og de berørte 
arbeidstakerorganisasjonene ved de tillitsvalgte er enige etter drøftinger om hvilket behov 
som eksisterer. Drøftingene bør omhandle både hva slags arbeidstøy som trengs for den 
enkelte arbeidstaker, og hvilke rutiner som skal gjelde for vedlikehold og fornyelse av det 
samme arbeidstøyet.

Behov for at arbeidsgiver utleverer arbeidstøy vil eksistere i første rekke innenfor disse 
områdene:
−   Verneklær og -utstyr 

Arbeidsgiver har plikt til å sikre sine arbeidstakere mot skader ved risikofylt arbeid. Plikten 
er nedfelt i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Verneutstyr kan være støvler, 
hansker, hjelm/visir, og bekledning.
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−   Ved særlig slitasje/tilsmussing mv. 
Arbeid med tilrettelegging for gravferd, i barnehage, og rengjørings- og 
vedlikeholdsarbeid medfører normalt en større slitasje på tøy enn det som kan forventes 
at arbeidstakeren selv skal dekke. Arbeidstøyet kan variere fra en enkel beskyttelsesfrakk 
til fullstendig antrekk, varmedress og regntøy, alt etter arbeidets karakter.

−   Flere typer antrekk samme arbeidsdag 
Særlig i forbindelse med gravferd, har noen arbeidstakere behov for å nytte eget, pent 
antrekk (dress/drakt/kjole el. lign) i tillegg til ordinært arbeidsantrekk, alt etter lokale 
forhold. Det vanligste forholdet er der hvor en kirketjener/kirkegårdsarbeider/arbeidsleder 
både har oppgaver ute på kirkegården, og inne i kirken/kapellet og/eller ved jordfestelsen 
i forbindelse med den liturgiske handlingen, jf. avtalens pkt. 4, 2).

−   Liturgiske klær 
Dersom det framkommer av gjeldende bestemmelser sentralt, eller det lokalt er bestemt 
at arbeidstakeren skal bære liturgiske klær (alba, stola, tjenesteskjorte/-skjorter), skal 
arbeidsgiver utlevere dette, jf. avtalens pkt. 4, 1). Slikt utstyr er tilgjengelig i svært ulike 
prisklasser og kvaliteter. Arbeidsgiver fastsetter etter drøftinger hvilken standard som skal 
benyttes på de liturgiske klærne.

For noen typer arbeidstøy vil det være nødvendig å iaktta sesongvariasjoner som kan 
medføre ulikt behov sommer og vinter.

For alle typer arbeidstøy har også arbeidsgiver ansvar for vedlikehold, dvs. vask/rens etc., 
og fornyelse når det er påkrevd ut fra bruk/slitasje.

For arbeidsplasser av en viss størrelse, vil det normalt være tjenlig å utvikle et lokalt 
reglement som uttrykker hvilke regler som gjelder for anskaffelse, vedlikehold og fornyelse 
av arbeidstøy. Dette vil kunne gi arbeidsgiver en forutsigbar økonomi vedr. arbeidstøyet i 
virksomheten, og sikre lik behandling av de arbeidstakerne som er berørt. Reglementet 
fastsettes etter drøftinger med arbeidstakerne eller deres tillitsvalgte.

Hvem eier arbeidstøyet?
Når arbeidsgiver utleverer arbeidstøy ut fra det lokale behovet, skal arbeidstøyet benyttes 
på arbeidsplassen for arbeid som følger av stillingen. Det er arbeidsgiver som da eier 
arbeidstøyet i rettslig forstand. Av hygieniske grunner, og i forhold til størrelse på tøyet, 
vil det likevel i noen tilfeller være uaktuelt for arbeidsgiver å beholde arbeidstøyet når en 
arbeidstaker slutter. Slike spørsmål må løses lokalt ut fra en rimelig hensiktsmessighet. 
Det er noe praksis på at liturgisk drakt/stola for ansatte som er vigslet forblir den ansattes 
eiendom. Eiendomsforholdet skal avklares skriftlig mellom de lokale parter før anskaffelse.

Uenighet, tvisteløsninger
Ved tvist om forståelse og gyldighet av særavtalen gjelder bestemmelsene om rettstvist 
etter Hovedavtalen § 5.

Dersom det lokalt er uenighet om behovet for arbeidstøy, er det lagt opp til en annen 
tvisteløsning i pkt. 5 med organisatorisk behandling av de sentrale partene. Det er 
tilstrekkelig at en av partene krever tvisten brakt inn til organisatorisk behandling. De 
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sentrale partene kan deretter anbefale, eller fastsette endelig løsning på tvisten. Dersom 
ikke dette fører fram, er det fastsatt at tvisten skal bringes inn i formelle forhandlinger om 
lokal særavtale etter Hovedavtalen § 3-2. Dersom det fortsatt er uenighet om behovet, løses 
tvisten endelig i lokal nemnd etter Hovedavtalen § 4-2.
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