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TILLEGGSAVTALE V 
Avtale om kontrolltiltak i bedriften 

 
NHO og NFO er enige om at denne rammeavtale skal legges til grunn ved utforming og 
innføring av interne kontrolltiltak samt vesentlige forandringer av eksisterende 
kontrollordninger i den enkelte bedrift der dette fremstår som nødvendig for virksomheten. 
 
Partene viser ellers til arbeidsmiljølovens kapittel 9 om kontrolltiltak i virksomheten. 
 
1. Kontrolltiltak kan ha sitt grunnlag i teknologiske, økonomiske, sikkerhets- og helsemessige 

omstendigheter, samt andre sosiale og organisatoriske forhold i bedriften. Tiltak som 
innføres skal ikke gå ut over det omfang som er nødvendig og må være saklig begrunnet i 
den enkelte bedrifts virksomhet og behov. 

 
2. Alle ansatte eller grupper av ansatte skal stilles likt i forhold til den kontroll som 

gjennomføres i henhold til pkt. 1. 
 
3. Spørsmål om behov, utforming og innføring og vesentlig endring av interne kontroll tiltak 

skal drøftes med de tillitsvalgte. Bedriften skal holde de ansatte gjennom deres tillitsvalgte 
orientert om planer og arbeid innenfor området, slik at disse så tidlig som mulig, og før 
bedriftens beslutning kan gjøre sine synspunkter gjeldende. 

 
4. Før tiltak settes i verk, skal de ansatte ha fått informasjon om tiltakenes formål og praktiske 

konsekvenser. Bedriftsledelsen og de tillitsvalgte skal hver for seg og i fellesskap bidra til 
at nødvendig informasjon blir gitt de ansatte før tiltak settes i verk. 
 

5. I den utstrekning man ved kontrolltiltak behandler personopplysninger manuelt eller 
elektronisk (herunder behandler slike opplysninger i form av bilde/film, tekst, magnetbånd 
etc.), skal spørsmål knyttet til oppbevaringstid, lagring, makulering etc. drøftes med de 
tillitsvalgte og klarlegges i samsvar med personopplysningsloven med tilhørende 
forskrifter. 

 
6. Kontrolltiltak utformet og innført i samsvar med denne avtales bestemmelser, kan praktisk 

utføres av bedriftens egne ansatte, eller det kan engasjeres frittstående virksomhet.  Skal 
bedriften igangsette kontrolltiltak som omfattes av lov om vaktselskaper skal det benyttes 
godkjent vaktselskap i henhold til samme lov. Ansvaret for tiltakene påligger i alle tilfelle 
bedriften. 

 
7. Dersom en av partene på den enkelte bedrift ønsker det, skal det søkes opprettet lokal 

avtale om utforming og gjennomføring av bedriftens kontrolltiltak, samt fastsette 
bruksområdet for disse. Oppnås det ikke enighet, kan hver av partene bringe saken inn for 
hovedorganisasjonene. 
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TILLEGGSAVTALE VI 

Retningslinjer for bruk av arbeidsstudier 
 

I. 
Omfang 

NHO og NFO er enige om at denne avtale skal legges til grunn ved bruk av arbeidsstudier i 
den enkelte bedrift. Det forutsettes enighet mellom partene på bedriften før slike systemer 
innføres. 
 
Bruk av arbeidsstudier som ikke gir en matematisk kopling mellom resultat av studiene og 
lønn, omfattes ikke av denne avtale. 
 

II. 
 Generelt 

Partene er enige om at avtalen må praktiseres på en hensiktsmessig måte i tråd med bedriftens 
organisatoriske forhold og utviklingsstrategier, uten at dette skal svekke avtalens intensjoner, 
jf. Hovedavtalens Del A kap. IX. Partene er videre enige om viktigheten av å fremme metoder 
som vil kunne bedre arbeidsforholdene for den enkelte og øke trivselen på arbeidsplassen, (jf. 
AML. kap. 4). Arbeidsstudier kan ikke brukes til å redusere arbeidstakernes 
fortjenestemuligheter i tariffperioden med mindre tariffavtale eller særavtale gir adgang til 
revisjon. 
 
Tvister om forståelsen av denne avtalen behandles etter § 2-3 i Hovedavtalen. 
 

III.    
Arbeidsstudietillitsvalgt 

Arbeidstakerne skal velge en eller flere arbeidsstudie-tillitsvalgte, alt etter bedriftens art og 
størrelse og den arbeidsstudieteknikk som skal anvendes. Disse tillitsvalgte skal være 
arbeidstakernes sakkyndige i arbeidsstudiespørsmål og bør ikke samtidig ha tillitsverv i 
perioden som vanlig forhandler. 
 
De som velges bør ha teknisk innsikt og interesse for arbeidsstudier. Hovedavtalens vanlige 
bestemmelser gjelder også for arbeidsstudietillitsvalgte. Funksjonstiden skal være 2 år. 
Såfremt det ikke foreligger saklig grunn til endring, bør denne periode forlenges. Blir partene 
enige om det, kan nyvalg foretas etter kortere tid.  
 
Hvis det er mulig, skal fungerende arbeidsstudietillitsvalgt fortsette inntil ny er utdannet og 
kan tiltre.  
 
Bedriften skal sørge for at arbeidsstudietillitsvalgte får den nødvendige teoretiske og praktiske 
opplæring i arbeidsstudier. Bedriften skal sørge for at de teoretiske og praktiske kunnskaper 
som arbeidsstudietillitsvalgte trenger for å kunne forstå og bedømme et fremlagt 
studiemateriale og foreta kontrollstudier, blir holdt ved like.  
 
I opplæringstiden og under arbeid som arbeidsstudietillitsvalgt betales vanlig 
gjennomsnittsfortjeneste. 
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IV.    
Generelt om arbeidsstudier 

 
Arbeidsstudier omfatter i alminnelighet:  
1. Metodestudier 
2. Tilleggstidsstudier 
3. Grunntidsstudier 
 
Metode- og tilleggsstudier skal vanligvis utføres før eventuelle grunntidsstudier.  
 
1. Metodestudier tar sikte på å tilrettelegge arbeidet og selve arbeidsmetoden slik at arbeidet 

kan utføres på en best mulig måte. Under studiene skal det konfereres med arbeidstakere 
som vanligvis utfører arbeidet. 

 
2. Tilleggstidsstudier utføres for å registrere alle tilleggstider ved en arbeidsplass eller 

avdeling både med sikte på å oppnå forbedringer, og for å bestemme nødvendige tillegg til 
fastlagte grunntidsstudier. Tillegg for personlige behov (se kap. V) tas vanligvis ikke med 
under tilleggstidsstudier. 

 
3. Grunntidsstudier utføres for å finne frem til den tid som en øvet arbeidstaker med 

standardytelse anvender på en arbeidsoperasjon. 
 
   a. Standardytelse er den ytelse som en øvet arbeidstaker, fortrolig med arbeidsmetode, 

verktøy og maskin, kan opprettholde i lengre tid.  
   b. Under studiet blir arbeidstakerens ytelse vurdert slik at tiden – om nødvendig – reguleres 

opp eller ned for å komme frem til standardytelsen. 
c.  Studiet skal utføres på en øvet arbeidstaker. Hvis det er nødvendig, for å få et påliteligere 

grunnlag, kan studiet utføres på flere arbeidstakere med øvelse i vedkommende 
arbeidsoperasjon.  

 
V.    

Personlige tillegg og hviletid 
Personlig tillegg er den tid arbeidstakeren trenger til personlig behov uavhengig av arbeidets 
art. 
 
Hviletid er den ekstra tid til hvile som er nødvendig ved ekstra anstrengende arbeid.  
 
Hvis personlige tillegg og eventuell nødvendig hviletid, ikke er fastlagt under 
tilleggstidsstudiene, fastlegges dette ved forhandlinger mellom partene på bedriften. Eventuell 
uenighet behandles i henhold til Hovedavtalens § 2-3. I mellomtiden praktiseres bedriftens 
forslag. 

VI.    
Akkordberegninger 

1. Standardtiden fastlegges enten ved arbeidsstudier eller ved bruk av standardtidssystemer.  
 

2. Oppdragstiden bestemmes i alminnelighet ved at det til standardtiden legges de fastlagte 
tilleggstider. 
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3. Akkorden beregnes på grunnlag av oppdragstiden som tid- eller kroneakkord med betaling 
for standardytelse som angitt under I. Før grunntidsstudier iverksettes, skal 
beregningsgrunnlaget være avtalt i tariffavtale eller i særavtale på bedriften. 

 
VII.    

Akkordforhandlinger 
1. Når akkorden er ferdigberegnet, skal den forelegges den arbeidstaker eller de arbeidstakere 

som skal utføre arbeidet og undertegnes av forhandlingspartene på bedriften. 
 

2. Hvis arbeidstakeren ønsker det, skal de tidsstudier og beregninger, herunder 
ytelsesvurdering, som danner grunnlag for akkorden fremlegges. 

 
3. Oppnås enighet om akkorden, trer den i kraft med en gang. 

 
4. Hvis enighet ikke oppnås, skal bedriftens arbeidsstudierepresentant og den 

arbeidsstudietillitsvalgte snarest mulig gjennomgå studiematerialet og eventuelt sammen 
foreta de nødvendige kontrollstudier. Oppnås fremdeles ikke enighet om akkorden, 
anvendes de vanlige bestemmelser om akkordforhandlinger og tvister i overenskomsten. 
 

5. Hovedorganisasjonene vil anbefale at i de tilfelle det ikke oppnås enighet om akkorden, 
praktiseres foreløpig bedriftens forslag. Det endelige resultat gjøres gjeldende med 
tilbakevirkende kraft fra det tidspunkt den foreløpige akkord ble satt i verk. 

 
6. Alle gjeldende akkorder skal registreres og arkiveres. Med akkorden skal det følge en 

fullstendig arbeidsbeskrivelse. 
 
Arbeidstakernes tillitsvalgte utleveres kopier av gjeldende akkorder. 

 
VIII. 

Grunnlag for endringer av arbeidsstuderte akkorder 
En revisjon av akkordsatsene skal kunne finne sted når ett eller flere av følgende forhold 
foreligger:  
 
1. En endring av lønnsnivået ved tariffrevisjoner. 

 
2. Endring av metode, maskin, arbeidsplass eller materiale. 

 
3. Forandring av bedriftens (avdelingens) produksjonsopplegg som blant annet medfører 

endrede tilleggstider. 
 

4. Når enkelte akkorder er vesentlig eldre enn bedriftens øvrige akkorder. 
 

5. Akkorder som er åpenbart feilaktige ved at det for eksempel er foretatt regnefeil under 
utregningen. Begge parter plikter gjensidig å melde fra når slike feil oppdages. 
 
Revisjon foretas vanligvis ved at det foretas nye arbeidsstudier. 
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IX. 
 Lønn under arbeidsstudiene 

1. Under arbeidsstudier betales i henhold til bedriftens lønnssystem.  
 

2. Akkordlønnede arbeidstakere som grunnet tilleggsstudier eller metodestudier ikke kan 
holde sin vanlige fortjeneste under studiene, er garantert sin gjennomsnittlige 
timefortjeneste. 

 
 

X. 
Varighet 

Bestemmelser om oppsigelse og varighet for denne avtale skal være de samme som gjelder 
for Hovedavtalen NFO/NHO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


