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Hvordan forstå politiske
beslutninger?
Politiske beslutninger

Arbeidstakerne har ikke krav på medbestemmelse
på politiske beslutninger. Dersom den politiske
beslutningen påvirker arbeidstakernes
arbeidssituasjon, har de i utgangspunktet krav på
medbestemmelse på selve gjennomføringen av den
politiske beslutningen, gjennom sine tillitsvalgte. I
slike saker skal partene lokalt samarbeide. Hvis også
selve gjennomføringen er politisk bestemt, eller
om gjennomføringen påvirker eller har betydning
for det politiske vedtaket, vil de ikke ha krav på
medbestemmelse.
Er det uenighet om en sak faller inn under
Hovedavtalen § 5 nr. 1? Da er det fagdepartementet
som avgjør spørsmålet.

Hovedavtalen § 5 nr. 1, første
punkt, slår fast at tillitsvalgte ikke
skal delta i politiske beslutninger.

Retten til medbestemmelse gjelder ikke politiske
beslutninger
Ifølge Hovedavtalen § 1 nr. 2 er det viktig å
skille mellom det politiske demokratiet og
bedriftsdemokratiet. Hovedavtalen § 5 nr. 1, første punkt,
slår fast at tillitsvalgte ikke skal delta i:
- politiske beslutninger
- beslutninger knyttet til politiske prioriteringer
- beslutninger som fattes på grunnlag av lover
- forskrifter
- stortingsvedtak og kongelige resolusjoner
- samt beslutninger om spørsmål som i hovedsak
gjelder virksomhetens samfunnsmessige rolle i
forholdet tilinnbyggerne.

Arbeidstakere kan, gjennom
de tillitsvalgte, ha krav
på medbestemmelse på
gjennomføringen av politiske
beslutninger

Virksomhet

Virksomhet

Politiske beslutninger blir ofte
gitt til virksomhetene som et
overordnet mål.

Hvordan forstå en politisk beslutning?
Politiske beslutninger blir ofte gitt til virksomhetene
som et overordnet mål. Det er opp til partene å
samarbeide om hvordan de best når målene. Den
politiske ledelsen kan gi føringer på hvordan oppgaven
skal løses. I tillegg må partene forholde seg til andre
politiske føringer fra Stortinget, regjeringen eller
statsråden.
I noen saker vil partene enkelt ta stilling til hvilke
politiske beslutninger og føringer som er gitt. I andre
saker må arbeidsgiver avklare med fagdepartementet
underveis i prosessen med gjennomføringen.
Virksomhetsleder er den som kontakter departementet
for å avklare om partene tolker den politiske
beslutningen etter intensjonen.
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1.Statsråden informerer
Statsråden informerer om
politiske beslutninger og føringer
i et brev til virksomhetsleder.
Virksomhetsleder er øverste
representant for arbeidsgiver i
virksomheten.

3. Politisk føring
I brevet gir statsråden
beskjed om plassering
av hovedkontoret for det
nye regionskontoret. I
tillegg skal det etableres
administrative funksjoner
i Bergen, Oslo og Molde.
Dette er politiske føringer
som partene må
gjennomføre.

4. Andre politiske føringer
Partene må også ta hensyn til tidligere
politiske føringer. I dette tilfellet vil det være
aktuelt å følge generelle retningslinjer for
lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig
tjenesteproduksjon.

2. En politisk beslutning
Statsråden har besluttet å slå sammen
tre regionskontorer til ett regionskontor. I
tillegg har statsråden bestemt tidspunktet
for omorganiseringen og regionskontorets
nye navn. Dette er politiske beslutninger
som virksomhetsleder og lederne ved
de tre regionskontorene er pliktige til
å gjennomføre. De tillitsvalgte har ikke
medbestemmelse på beslutningen om
sammenslåing, tidspunkt og navnevalg.

6. Hva skal partene samarbeide om?
Statsråden har i tildelingsbrevet ikke gitt
føringer på hvilke kontorer som skal utføre
hvilke arbeidsoppgaver, hvor mange ansatte
det nye regionskontoret skal ha, eller hvilke
arbeidsoppgaver de får. Det er opp til partene
lokalt å samarbeide om å løse disse og andre
spørsmål. For å nå det overordnede målet om
«bedre kvalitet på tjenestene og mer effektiv
saksbehandling» for det nye regionskontoret
finner de sammen løsninger.

5. Avklare
Virksomhetsleder tar kontakt
med departementet underveis
for å avklare og sikre at partene
har felles forståelse av den
politiske beslutningen i henhold til
intensjonen.

I brevet er det også gitt politiske føringer
på deler av gjennomføringsmåten for
sammenslåingen. Det forutsetter at den
vedtatte organiseringen av regionskontorene
gjenspeiles i den nye ledelsen.
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