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KA – Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter 

Parter 

Som i de fleste andre tariffområder, er hver enkelt medlemsorganisasjon part i KAs hovedavtale. 

Samtidig, som i de andre tariffområdene, åpner KAs avtale opp for at medlemmer kan la seg 

representere med en tillitsvalgt fra en annen organisasjon – fellestillitsvalgt (§ 8-6). 

I KA kan man også ha en tillitsvalgt for et område som omfatter flere virksomheter, og dermed flere 

arbeidsgivere, som er medlem av KA – områdetillitsvalgt (§ 8-7). F.eks. kan man være ansatt i ett 

fellesråd, men også være tillitsvalgt for medlemmer ansatt i et annet fellesråd. 

Ifølge § 8-6 kan man også velge fellestillitsvalgt som representerer medlemmer på tvers av 

hovedorganisasjonene. Dette vil kunne være aktuelt i små virksomheter med få ansatte, men vi 

anbefaler at denne modellen kun blir brukt i enkelttilfeller, og ikke som en varig løsning over tid. 

I KAs hovedavtale er det en veiledning som er ført i pennen av en partssammensatt gruppe. Vi 

anbefaler at denne leses. 

Fra KAs hovedavtale: 

§ 8-3 Arbeidstakerrepresentant 

Arbeidstaker som er valgt eller utpekt til å representere arbeidstakerne overfor arbeidsgiver, uansett 

organisasjonstilknytning. 

§ 8-4 Arbeidstakerorganisasjon 

Organisasjon som i kraft av lov eller inngåtte avtaler har rett til å ivareta sine medlemmers interesser 

overfor arbeidsgiver. 

§ 8-5 Tillitsvalgt 

Arbeidstaker tilsatt i virksomheten og som er valgt/utpekt av medlemmene i sin organisasjon til å 

ivareta de oppgaver som framgår av denne avtale. 

§ 8-6 Fellestillitsvalgt 

Tillitsvalgt felles for flere organisasjoner som alle er parter i KAs hovedavtale. 

§ 8-7 Områdetillitsvalgt 

Tillitsvalgt for et område med flere arbeidsgivere der det ut fra lokale forhold ikke er 

mulig/hensiktsmessig å velge/utpeke tillitsvalgt i virksomheten. 

§ 8-8 Hovedtillitsvalgt 

Tillitsvalgt som er valgt/utpekt av sin organisasjon for å koordinere og bistå de tillitsvalgte i deres 

arbeid overfor virksomheten. 

§ 8-6 hjemler muligheten for f.eks. å ha felles Unio-tillitsvalgt i KAs tariffområde. 

§ 9 De tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter beskriver hvordan 

tillitsvalgtordningen skal organiseres i KA. 

Frikjøp 

Tillitsvalgte har etter hovedavtalen rett til tjenestefri med lønn for å utføre sine oppgaver. Rett til fri 

gjelder også fellestillitsvalgt og områdetillitsvalgt. 

Hovedavtalen hjemler også at lokale parter kan drøfte ordninger for hel eller delvis permisjon for 

tillitsvalgte. 
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DEL B SAMARBEID OG MEDBESTEMMELSE 

Følgende paragrafer gjelder for «KA trad.» – dvs. fellesrådene, barnehagene o.l.: 

§ 9-5 Tillitsvalgtes rett til fri fra ordinært arbeid 

a) Tillitsvalgt har rett til tjenestefri for å utføre sine oppgaver. 

Arbeidet som tillitsvalgt skal avvikles slik at det volder minst mulig ulempe for arbeidets gang. Fravær 

skal såvidt mulig avtales på forhånd med nærmeste overordnede. 

Partene lokalt kan avtale rammer for hvor mye tid i gjennomsnitt pr uke som kan benyttes til 

tillitsvalgtarbeid. 

Forholdene skal legges slik til rette at tillitsvalgte som arbeider etter arbeidsplan, eller har arbeid som 

faller utenfor ordinær dagarbeidstid, får samme arbeidsforhold og vilkår som de med ordinær 

dagarbeidstid. For tillitsvalgt som innkalles av arbeidsgiver til møter som faller utenfor 

vedkommendes arbeidstid, skal medgått tid kompenseres med timelønn eller avspasering etter avtale 

mellom partene. 

Rett til fri gjelder også fellestillitsvalgt og områdetillitsvalgt, jfr §§ 8-6 og 8-7. 

Arbeidsgiverne i det angjeldende området kan innbyrdes avtale utligning av de kostnadene som 

ordningen påfører den som har den områdetillitsvalgte tilsatt. 

b) Der hvor tillitsvervet p.g.a. virksomhetens størrelse, karakter, medlemsstokkens sammensetning, 

omstillinger for virksomhetene, geografisk spredning el. lign. er særlig krevende, kan de lokale parter 

oppta drøftinger om hel eller delvis permisjon for tillitsvalgt. 

Oppnås ikke enighet lokalt, kan saken bringes fram for de sentrale parter. 

Ved avtale om slik permisjon skal det stilles kontor med nødvendig utstyr til rådighet. 

§ 9-6 Lønn 

Det som i denne paragrafen er regulert for tillitsvalgt, gjelder også for hovedtillitsvalgt, 

fellestillitsvalgt og områdetillitsvalgt. 

a) Under utøvelsen av sin virksomhet som tillitsvalgt og under forhandlinger og drøftelser med 

arbeidsgiver, beholder den tillitsvalgte sin lønn. Med lønn menes i denne forbindelse stillingens faste 

regulativlønn, samt alle faste og variable tillegg som arbeidstakeren ville hatt om vedkommende 

hadde vært i arbeid. 

b) Tillitsvalgt som er gitt hel eller delvis permisjon i hht § 9-5 b) lønnes etter  Hovedtariffavtalen 

kapitel 3, pkt 3.5 forholdsmessig. 

c) Tillitsvalgt som etter endt oppdrag går tilbake til den virksomhet vedkommende har permisjon fra, 

skal såfremt det er mulig, gå tilbake til den stillingen vedkommende hadde før permisjonen. Ved 

eventuell skifting av stilling skal det under ingen omstendighet tilbys lavere stilling enn den 

permisjonen er gitt fra. Det skal tas hensyn til rimelig avansement som vedkommende ville ha kunnet 

påregne om permisjonen ikke hadde blitt gitt. 

Den tillitsvalgte har rett og plikt til å delta i den generelle opplæring som finner sted for 

vedkommende yrkesgruppe i virksomheten. 
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d) Under permisjon for overtakelse av tillitsverv beholder vedkommende tilsatte sitt medlemskap i 

pensjonsordningen. 

§ 9-10 Rett til permisjon 

a) Ved deltakelse i og nødvendig forberedelse til lokale forhandlinger innvilges permisjon med lønn. 

Ved deltakelse i sentrale forhandlinger innvilges permisjon med lønn. 

b) Det kan ikke uten tvingende grunn nektes permisjon med lønn i inntil 12 arbeidsdager pr. år for 

valgte, faste medlemmer som skal møte i en arbeidstakerorganisasjons 

– styrende (vedtektsfestede) sentrale organer 

– styrende (vedtektsfestede) distrikts-/fylkesorganer 

– øverste (vedtektsfestede) organ på distrikts-/fylkesplan 

– og dessuten til valgte medlemmer og delegater for å møte i den enkelte 

arbeidstakerorganisasjons høyeste organ (landsmøter/kongresser o.l) 

Permisjon med lønn ut over 12 dager kan gis etter en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. 

Søknad om permisjon i hht. § 9-10 b) skal dokumenteres med innkalling. 

c) Arbeidstaker har rett til permisjon for å overta tillitsverv på heltid eller deltid i den 

arbeidstakerorganisasjon vedkommende er medlem av. 

Tilsvarende rett gjelder også for tilsetting som funksjonær i sin organisasjon inntil 2 år. 

 

DEL B SAMARBEID OG MEDBESTEMMELSE 

Følgende paragrafer gjelder for «KA rettssubjektet Den norske kirke»: 

§ 9-5 Regler for tjenestefri på arbeidsstedet 

1. Tillitsvalgte har rett til tjenestefri med lønn under utøvelsen av sitt tillitsverv. Dersom den 

tillitsvalgte har reelt behov for assistanse fra andre arbeidstakere under informasjons-, drøftings- eller 

forhandlingsmøter med arbeidsgiver, vil også disse ha rett til tjenestefri med lønn for denne tiden. 

Når en tillitsvalgt har behov for bistand fra andre medlemmer eller tillitsvalgte under møter med 

arbeidsgiver, bør delegasjonen begrenses mest mulig og skal i alminnelighet ikke overstige tre 

representanter.  

2. I forbindelse med møter med arbeidsgiver som er nevnt i nr. 1, kan arbeidsgiver gi tillitsvalgte (og 

evt. andre arbeidstakere som skal bistå tillitsvalgte) tjenestefri med lønn til nødvendig forberedende 

arbeid.  

3. Innenfor rettssubjektet Den norske kirke kan det etableres ordninger hvor årsverk eller deler av 

årsverk avsettes til arbeid som tillitsvalgt i den enkelte virksomhet. Ved vurderingen tas hensyn til 

antall tilsatte og deres spredning på yrkes- eller personalgrupper og/eller områdets geografiske 

utstrekning.  

Partene i virksomheten drøfter omfang av ordningen og fordeling av rammer mellom de ulike 

organisasjoner.  
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I alminnelighet skal den fastlønte tillitsvalgte møte i informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter. 

Når mindre saker skal behandles, der den fastlønte tillitsvalgte ikke møter, vil de øvrige tillitsvalgte ha 

rett til tjenestefri med lønn for å delta i møter med arbeidsgiver om disse sakene. 

§ 9-6 Andre regler for tjenestefri 

1. Tillitsvalgte på arbeidsstedet og tilsatte med tillitsverv innen organisasjonen skal ikke uten 

tvingende grunn nektes tjenestefri med lønn for å delta i avdelingsstyre-, forbundsstyre- og 

landsstyremøter, landsmøter og organisasjonenes kongresser/ representantskapsmøter. Det samme 

gjelder styremøter og møter i faste organ som er opprettet av og/eller rådgivende for styret, når disse 

ikke kan avholdes utenom arbeidstiden. Etter avtale med arbeidsgiver kan organisasjonene avholde 

medlemsmøter i arbeidstiden om saker av generell karakter som partene er enige om er av vesentlig 

betydning å gi alle rask informasjon om.  

2. Tillitsvalgte på arbeidsstedet og tilsatte med tillitsverv innen organisasjonen skal ikke uten 

tvingende grunn nektes tjenestefri med lønn for å delta på kurs/konferanser (opplæringstiltak) for 

tillitsvalgte/ organisasjonsfaglige kurs/konferanser som arrangeres av vedkommende 

arbeidstakerorganisasjon eller hovedsammenslutning. Det samme gjelder når denne type 

kurs/konferanse arrangeres av studieorganisasjoner som utfører oppdrag for en 

hovedsammenslutning.  

3. Et kurs/en konferanse er å betrakte som organisasjonsfaglig når kursinnholdet er 

organisasjonenes/hovedsammenslutningenes oppbygging og funksjon, det omfatter lov, regel- og 

avtaleverk, eller omstilling innenfor offentlig sektor, når dette er relevant for de tillitsvalgtes funksjon 

eller de tilsattes arbeidssituasjon. Yrkes-, etter- og videreutdanningskurs er ikke å betrakte som 

organisasjonsfaglige. Vedkommende hovedsammenslutning (på sentralt plan) skal attestere at kurset 

er å betrakte som faglig, og derved innestå for at innholdet er i overensstemmelse med 

retningslinjene nevnt ovenfor. Arbeidsgiver kan kreve slik attestasjon fremlagt. Partene i 

Hovedavtalen kan gjensidig ta opp til drøftinger spørsmål om et kurs er i samsvar med retningslinjene 

ovenfor.  

4. Nødvendig reisetid kommer i tillegg til permisjonsrettighetene nr. 1-3 ovenfor. Tillitsvalgte har i 

tillegg rett til tjenestefri med lønn i inntil 12 arbeidsdager pr. år for å utføre offentlige verv.  

5. Arbeidstakere som ikke går inn under reglene i nr. 1, skal ikke uten tvingende grunn nektes 

tjenestefri med lønn i inntil 12 arbeidsdager pr. år for å utføre offentlige verv eller slike 

organisasjonsmessige oppdrag som nevnt under nr. 2, herunder kurs/konferanse for tillitsvalgte/ 

organisasjonsfaglige kurs. 

§ 9-7 Permisjon for tillitsvalgte og tilsatte i arbeidstakerorganisasjoner 

1. Medlemmer av arbeidstakerorganisasjoner har rett til permisjon for å overta tillitsverv: a) i den 

organisasjon de er medlem av b) i en hovedsammenslutning eller hovedorganisasjon som 

organisasjonen er tilsluttet.  

Dersom den tillitsvalgte/tilsatte i arbeidstakerorganisasjonen etter endt oppdrag går tilbake til den 

virksomhet som har gitt permisjon, må vedkommende godta slik stilling som arbeidsgiver tilbyr. 

Arbeidsgiver skal da på sin side ved tilbud om stilling, ta hensyn til rimelige avansement som 

tillitsvalgte/tilsatte i arbeidstakerorganisasjonen ville ha kunnet påregne om vedkommende ikke 

hadde hatt permisjon for å overta tillitsverv, og under ingen omstendighet tilby lavere stilling enn den 

permisjonen er gitt fra.  
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Under permisjon for overtakelse av tillitsverv beholder vedkommende arbeidstaker sitt medlemskap i 

statlig pensjonsordning, men slik at pensjonsgrunnlaget settes lik den lønn som oppebæres av 

organisasjonen.  

2. Arbeidstaker som tilsettes som funksjonær i: a) den organisasjon vedkommende er medlem av b) 

en annen organisasjon innen samme hovedsammenslutning c) i hovedsammenslutningen eller 

hovedorganisasjonen har rett til permisjon uten lønn i inntil 3 år.  

Spørsmål om ytterligere permisjon avgjøres av tilsettingsmyndigheten i hvert enkelt tilfelle. 

§ 9-10 Lønn 

1. Med «lønn» menes i denne avtale stillingens lønn samt lønnsmessige tillegg etter oppsatt 

arbeidsplan, som om arbeidstakeren hadde vært i tjeneste. Overtidsgodtgjørelse (timebetalt) og 

andre variable tillegg som ikke går etter fast oppsatt arbeidsplan, medregnes ikke.  

2. Forhandlings-, drøftings- og informasjonsmøter eller eventuelle utvalgsmøter, skal som hovedregel 

legges innenfor ordinær arbeidstid og til tidspunkt hvor de tillitsvalgte er i arbeid. Deltakere på slike 

møter beholder sin lønn, jf. nr. 1.  

3. Arbeidstakere som deltar på møter ut over ordinær arbeidstid, godtgjøres etter nr. 1, men uten 

overtidstillegg, bare for møter, dog ikke i større utstrekning enn hva som fremgår av hovedavtalen del 

1 i staten per 1.12.2016 

4. Godtgjørelse etter nr. 1 gis bare for den tid selve møtet varer.  

Reiseutgifter  

Arbeidsgiver dekker eventuelle reiseutgifter etter særavtale for reiser for en tillitsvalgt fra hver 

organisasjon som deltar på møter, se punkt 4 ovenfor. Reglene gjelder bare for tillitsvalgte på det 

nivå saken angår. 

 

 

 


