Tilpasningsovtale
designhogskolen

for medbestemmelse
i Oslo

ved Arkitektur— og

Tilposningsovtolen
ved AHO er bosert pé: Hovedovtolen
for orbeidstokere
i stoten
per ‘I. jonuor 2017, 09 gjelder ved AHO fro 1. jonuor 2018. Tilposningsovtolen
er
inngétt mellom AHO og folgende
fogforeninger
ved AHO, som ved
vedtokstidspunktet
er:

.
.
.

Forskerforbundet
Norsk Tjenestemonnslog
A—fog

Innledning
Arbeidstokeres
orbeidstokere

rett til medbestemmelse
i stoten.

l kopittel

1, § 6 lyder hovedregelen:

«Portene

i den enkelte

virksomhet

er hjemlet

i Hovedovtolen

skol inngc": en ovtole

for

om medbestemmelse

som

er tilposset virksomhetens
09 de onsottes behov. Det skol legges vekt p61 ordninger
som gir de onsotte, gjennom deres organisosjoner,
muligheter
for reell
medbestemmelse
p61 de forskjellige
nivéer i virksomheten
og slik at de fér delta sf]
tidlig som proktisk mulig i beslutningsprosessen.»

Tilposningsovtolen

omfotter

hele AHOs virksomhet og inneholder

hvordon Hovedovtolen
skol tilposses
nevnt, gjelder Hovedovtolen.

og proktiseres

regler om

ved AHO. Dersom

ikke onnet

er

Det skol ovholdes minst ett evolueringsmote
per 6r. Arbeidsgiver
innkoller til mote
hvor overste leder ved AHO forutsettes
é delta, jf HA kop 1 §2. Motet ovholdes i

jonuor/februor,

og skol épne for en evoluering

donne

for ev endringer

grunnlog

og erforingsdiskusjon

som kon

0v ovtolen.

Formél
AHO og fogforeningene
hor inngétt denne tilposningsovtolen
og deres tillitsvolgte
oppnér medbestemmelse
ved relevante

for 6 sikre at onsotte
ovgjorelsesprosesser
i

AHO.

Tilposningsovtclen
skol bidro til (“:1skope et best mulig somorbeidsgrunnlog
mellom
portene og den skol legge et grunnlog for godt orbeidsmiljo,
god ledelse og gode
resultoter.
Videre skol ovtolen fremme skolens effektivitet,
skope et godt forhold til
studentene
og ondre brukere 0v skolen.
Tilposningsovtolen

skol voere utfyllende

i forholdet

til Hovedovtolens

bestemmelser,

jf. HA 5 1 Formél og intensjoner, og komme i tillegg til blont onnet
tjenestetvistloven,
hoyskoleloven.

tjenestemonnsloven

og orbeidsmiljoloven

og universitets—

og

Hovedovtolens
.

§ 1 Formél

og intensjoner

omtaler

folgende

punkter:

.
.
.

Hovedformél
— Et best mulig somorbeidsgrunnlog,
sikre medbestemmelse,
organisering
0v orbeidsploss
og utvikling av orbeidsmetoder,
utvikling 0v
ledelse, medbestemmelse
og orbeidsmiljo,
gi mulighet for foglig og personlig
utvikling, utvikle somorbeid
Skille mellom politisk demokroti
og bedriftsdemokroti
— som innebcerer 0t AHO
skol gjennomfore
politiske myndigheters
beslutninger,
men at orbeidstokere
skol kunne ff: reell medbestemmelse
Inkluderende
orbeidsliv
Redskop ved omstilling
Likeverdige
porter
Utovelse ov medbestemmelsesretten/medvirkningsformer
Vervet som tillitsvolgt
Ledelse
Informosjons— og kommunikosjonsteknologi

.

Grunnlog for personolpolitikken

.
.

Miljo og klimo
Oppfolging
og opplcering

.

.
.
.

.

Portene er enige om é utvikle organisosjonsog orbeidsformer
onsottes medbestemmelse
mest mulig effektiv.

som kon gjore

de

Virkeomréde
Tilposningsovtolen
Virkeomréde.

gjelder

orbeidssituosjonen

for de tilsotte

ved AHO, jf. HA

§3

Partsforhold
Pd tidspunktet
for inngéelse 0v denne ovtolen, er Forskerforbundet,
Tjenestemonnslog
og A—fog forhondlingsberettigede
organisosjoner

Norsk
ved AHO, jf HA

§14.
Ansotte med orbeidsgiverplikter
i forhold til HA, kan ikke somtidig opptre som
orbeidstokerrepresentont
pd somme omréde/nivé.
For ovrig vil forvoltningslovens
6 kunne komme til onvendelse
ved hobilitetssporsmél.
Arbeidsgiver

er rektor

Medbestemmelse

eller direktor

organisosjon,

eller den som bemyndiges.

ved AHO

Virksomhet
Portene, representert
ved orbeidsgiver,
orbeidstokerorgonisosjonene
hovedverneombudet,
skol inngé en ovtole om medbestemmelse
virksomhetens
09 de onsottes behov.

og
som er tilposset

§

Med "virksomhet"
2.

defineres hele Arkitektur— og designhogskolen

Samarbeidsformer

ved AHO

Tilposningsovtolen

ved AHO skol ligge innenfor

1.og det medforer
Hovedovtolen:

at AHO folger somorbeidsformer

I.

i Oslo, jf. HA § 7 nr

IDF moter

Hovedovtolens

rommer,

jf. HA § 7 nr

som er beskrevet i

med fogforeningene

Portene er enige om at medbestemmelse
skol proktiseres gjennom foste
informosjons—, droftings— og forhondlingsmoter
mellom ovtolens porter.
Hovedvemeombudet
deltor ogsé i de foste IDF—motene.
lnformosjons—,
i ménedene
portene

droftings—
februor,

innkolle

og forhondlingsmote

opril, juni, september,

til ekstro

moter.

(IDF—mote) skol holdes forste
november

Dogsorden

og desember.

tirsdog

Ved behov

kon

for IDF—motet sendes ut senest torsdog

uken for, 09 sokene merkes tydelig (I/D/F)

.

Informasjon

Arbeidsgiver

plikter

forhondlinger,

é gi tillitsvolgte

informosjon

om soker relevant

jf. HA Kopittel 3 Former for medbestemmelse,

for droftinger

§ 17 Informosjon

og

nr. 1.

Det forutsettes
0t tillitsvolgte
uoppfordret
fér informosjon
p61 et 55:1tidlig tidspunkt
som mulig under odministrosjonens
behondling
0v sokene, slik at de onsottes
muligheter
til medbestemmelse
blir reell i de forskjellige
foser 0v behondlingen,
jf.

HA § 17 nr 2.
Fogforeningene
De tillitsvolgte
fogforeningene

mottar

kopi 0v styresoker

minimum

3 virkedoger

for motet.

skol gi orbeidsgiver
informosjon
om soker som behondles
hvis disse er 0v betydning
for skolen.

Ved informosjon
0v stor betydning

i soker som rosjonolisering,
for de onsotte, innkolles

organisosjonsendringer
det til ollmote (ovdeling,

i

og ondre soker
institutt eller

olle onsotte).

o

Droftinger

Droftinger

gjennomfores

Arbeidsgiver
godkjennes

godkjenning

o

etter

bestemmelsene

i HA § 18 Droftinger

setter opp referot etter droftingen.
av portene.

Referot

sendes deltokeme

Dette skol ikke undertegnes,
eller representonter

snorest mulig, jf. HA § 21. Beslutninger truffet

Forhandlinger

men

for disse til

i motet skol referotfores.

Alle soker nevnt under HA § 19 Forhondlinger
nr. 2 er gjenstond
Det ovtoles 0t orbeidsgiver
hor onsvor for (3 ferdigstilleprotokoll

forhondlingsmoter,

jf §23. Protokollen undertegnes

for forhondlinger.
fro

0v portene, og hver port fér sitt

eksemplor.

ll.

(Dvrige somorbeidsformer

Utover

orenoer
ollmoter

de somorbeidsformene

som er beskrevet

hvor det kon voere oktuelt
og orbeidsmiljoutvolget.

i hovedovtolen,

é somorbeide.

Dette

er det

gjelder

ondre

ved for eksempel

Frister
Det ovtoles

0t frister

omtolt

i HA § 20 folges

for forhondlinger

og droftinger.

Arbeidsdeling
Arbeidsmiljoutvalget:
Hovedovtolen
kopittel
til unntok fro denne.

5 omhondler

forholdet

til orbeidsmiljoloven

og gir mulighet

Arbeidsmiljoutvalget
skol virke for gjennomforing
0v et fullt forsvorlig
orbeidsmiljo
virksomheten.
Utvolget skol delto i plonleggingen
0v verne— og miljoorbeidet,
og
noye folge utviklingen
i sporsmél som ongér orbeidstokernes
sikkerhet, helse og

velferd (AML § 7—2(1)).
Portene

er enige

orbeidsmiljolovens
Arbeidsmiljoutvolget
.

om 0t orbeidsmiljoutvolget

skol to opp soker etter

§ 7—2(2) som omhondler

Arbeidsmiljoutvolgets

oppgover.

skol:

Ci réd om prioritering

ov AHOs planer

i orbeidsmiljosporsmél

og selv to opp

sporsmél om nye tiltok

.

Behondle sporsmél som ongér bedriftshelsetjeneste
og den interne
vernetjeneste
Behondle sporsmél om opploering,
instruksjon og opplysningsvirksomhet
som
hor betydning
for orbeidsmiljoet
Delta i (“Jutorbeide
hondlingsprogrom
for verne- og miljoorbeidet
Fostsette retningslinjer
for introduksjon
ov nye tilsotte vedrorende
verne— og
miljoorbeidet
og sorge for at opploering
blir gitt nye tilsotte snorest mulig
Arbeide for at tilsotte fér innsikt i crbeidsmiljoproblemer
og kon delta i verne—
og miljoorbeidet
Behondle planer som krever Arbeidstilsynets
somtykke (bygging)

.

Behondle planer som kon f6 vesentlig betydning

.
.
.
.
.

-

.

for orbeidsmiljoet,

herunder

planer om byggeorbeider,
innkjop ov moskiner, rosjonolisering,
orbeidsprosesser
og forebyggende
vernetiltok
Delta i etoblering
og vedlikehold
0v AHOs systematiske
helse—, miljo— og
sikkerhetsorbeid

Behondle helse- og velferdsmessige

sporsmél knyttet til orbeidstidsordninger

i

.
.
.
.

Foreto beforinger
for (":1kortlegge
og vurdere behov for verne— og miljotiltok
Gjennomgé
olle ropporter
om yrkessykdommer,
orbeidsulykker
og tillop til
ulykker, soke c3finne érsoken til Ulykker og sykdom
Sporsmél om orbeidstokere
med redusert orbeidsevne
kcm behondles
Gjennomgé
olle ropporter
om yrkeshygieniske
undersokelser
og méleresultoter
Dersom utvolget finner det pékrevet, kon utvolget vedto at orbeidsgiver
skcl

gjennomfore
.

konkrete tiltok til utbedring

0v orbeidsmiljoet

Utvolget
kon vedto at orbeidsgiver
skol utfore mélinger eller undersokelser
orbeidsmiljoet.
Det er i 55::fall nodvendig
for utvolget é sette tidsfrist

0v

Likestillings— og mongfoldsutvolget
Likestillings— og mongfoldsutvolget
fungerer som rédgivende
og idéskopende
organ i likestillings— og diskrimineringssporsmél
overfor de styrende organer ved
AHO. Likestillings— og mongfoldsutvolgets
hovedoppgaver
er:
.

De skcl utvikle

og foreslé

strotegi,

mélsetninger

og tiltok

for likestillingsorbeid

ved AHO i hondlingsploner.
.
.

De skol kortlegge
eventuelle
forskjeller
og skjevheter somt vurdere behov for E:
to initiativ til igongsetting
0v nye likestillingstiltok.
De skol utorbeide
en érlig intern rapport til styret og ledergruppen
om
oppfolging
0v handlingsplonen
og likestillingsorbeidet
generelt ved AHO.
Utvolget
kon be instituttene
og AHOs ovrige utvolg om ropportering
innenfor
relevante
omréder.

Personolpolitikk
Rekruttering

—stillingsgrupper

med scerskilt innkclling

Generelt skol det tilrettelegges
somt mongfold,
scerlig i forhold
29 nr. 1.

ved underrepresentosjon

for inkluderende
og involverende
til kjonn, etnisitet, funksjonsevne

Er det kvolifiserte
sokere fro en underrepresentert
gruppe
det kolles inn minst en slik soker til intervju, jf HA 530.

Bestemmelser

personolpolitikk,
og older, jf. HA §

til en bestemt

stiling,

bor

om likestilling

Portene ved AHO er enige om c3fremme likestilling mellom kjonnene ved c”:folge
intensjonene i likestillingsloven og Hovedovtolen § 31, somt AHOs hondlingsplon for
likestilling og mongfold.
Likestillingstiltok
Ved utlysning
soerbehondling
31 nr. 2.

i forbindelse

med onsettelser:

0v stillinger og innen rommen for kjonnskvotering,
ovtoles det positiv
i overensstemmelse
med § 31 nr. 3 0g nr. 4 0g med henvisning til §

Tillitsvalgtes

arbeidsvilkér

Det skol gjores rom for at onsotte skol kunne utfore
kurs og opplcering
innenfor orbeidstiden.

tillitsverv,

delta

pé nodvendige

For foglig onsotte vil dette inngé i den administrative
delen 0v stillingen.
Tillitsvolgte
hor dermed rett til fritok for ondre verv og administrative
oppgover.
Ved storre organisotoriske
orbeidet
best kon utfores.

Avtolens
utlopstid

mé: det spesielt

forhondles

om hvordon

vorighet

Denne tilposningsovtolen
foretos

endinger

som Hovedovtolen,

justeringer

til Hovedovtolen
31. desember

i ovtoleperioden

Gjeldende
tilposningsovtole
13. desember 2017.

AHO — rektor

trer i kroft
2019.

hvis portene

til Hovedovtalen

1. jonuor

Dette

2018 og hor somme

er ikke til hinder

blir enige

for at det

om det, jf. HA § 10 nr.1.

for orbeidstokere

i stoten

ble inngétt

for Forskerforbundet

/
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