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Rollebeskrivelser og kommentarer 

Avdelingsstyrene skal være medlemsnære og drive med medlemspleie ved å arrangere samlinger for 
medlemmer samt bistå medlemmer ved spørsmål rundt AVYO og medlemskap. Avdelingene er AVYO 
sine ambassadører og er viktige i forhold til profilering, synlighet og for å gi medlemmer en trygghet 

og nærhet til AVYO. Avdelingsstyrene er hjemlet i AVYOs vedtekter. 

Tillitsvalgte og deres rolle er hjemlet i hovedavtalen. Tillitsvalgte har sammen med arbeidsgiver og et 
felles ansvar for at NAV og Helfo skal nå sine mål. Tillitsvalgte jobber strategisk for at medlemmene 
skal kunne utføre sin jobb under trygge og inkluderende arbeidsforhold. Tillitsvalgte i AVYO har alle 

fullmakter på sitt nivå. Rett til fri hjemles etter Hovedavtalen i Staten § 39. 

 
 
TILLITSVALGTE I AVYO I DELTA 

AVYO-tillitsvalgte velges på forskjellig grunnlag. Noen velges med hjemmel i hovedavtale og noen 

med hjemmel i AVYOs vedtekter. Den tillitsvalgtes rettigheter og plikter, og hvem den tillitsvalgte 

representerer, er avhengig av hva slags tillitsvalgt vedkommende er. Skillet mellom 

organisasjonstillitsvalgte og avtaletillitsvalgte, er det viktig å ha et bevisst forhold til.   

 

ORGANISASJONSTILLITSVALGTE   

Tillitsvalgte som er valgt på bakgrunn av AVYO sine vedtekter er organisasjonstillitsvalgte. 

Medlemmene i avdelingsstyret er organisasjonstillitsvalgte, der arbeidsoppgavene består i å drifte og 

organisere avdelingen, - i tråd med AVYO sine vedtekter, vedtatt handlingsplan og budsjett på 

årsmøtet.   

 

AVTALETLLITSVALGTE 

Tillitsvalgte som er valgt i tråd med bestemmelsene i hovedavtale (Staten, KS-området eller Oslo 

Kommune) benevnes i AVYO som avtaletillitsvalgte. Hovedtillitsvalgte og plasstillitsvalgte er 

avtaletillitsvalgte, der oppgavene består i å ivareta rollen gitt ut fra mandat i hovedavtale og øvrig 

lov- og avtaleverk. Det er de avtaletillitsvalgte som formelt sett skal ivareta medlemmenes interesser 

etter saksbehandlingsreglene i hovedavtalene. 
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SAMARBEID OG SAMHANDLING 

Det er spesielt viktig at de avtaletillitsvalgte og avdelingsstyrene samarbeider og samhandler på en 

god måte, til det beste for medlemmene. Avtaletillitsvalgte er en ressurs – med sin kunnskap og 

erfaring – for faglig innhold med mer når det gjelder medlemsaktiviteter i avdelingene. Derfor må 

kontakten mellom avdelingsstyret og avdelingens avtaletillitsvalgte være god og tett gjennom året.  

 

* I tilfeller der én og samme person innehar ulike tillitsvalgtroller, må utøvelsen av disse skje med en 

sterk grad av rollebevissthet, slik at representasjonsgrunnlaget ikke fører til usikkerhet hos 

arbeidsgiver, andre parter - og at det blir forståelig for medlemmene.  

 

 

ROLLEBESKRIVELSE FOR AVDELINGSSTYRENE    

Avdelingsstyret er beslutningsmyndigheten for avdelingen og skal drive i tråd med de vedtekter som 
AVYO til enhver tid styrer etter.  Styret er den politiske og administrative ledelse og skal: 

- Være synlig og profilere AVYO 
- Ivareta medlemmene i avdelingen uavhengig av virksomhet og styringslinjetilhørighet 
- Drifte avdelingens økonomi 
- Drive medlemsaktiviteter og medlemspleie 
- Styre etter aktiviteter i handlingsplanen som er vedtatt på avdelingens årsmøte 

 

LEDER   

Har hovedansvaret for at avdelingen blir drevet på en slik måte at arbeidet skaper interesse og 
engasjement i avdelingen og skjer i henhold til sentrale styringsdokumenter og lokale vedtak 
(vedtekter, prinsipprogram, årsmøtevedtak, etiske retningslinjer, handlingsplaner og budsjett). 

- Leder styret 
- Innkaller og leder styremøter og medlemsmøter 
- Innkaller til årsmøter, medlemsarrangement o.l. 
- Ansvarlig sammen med styret for avdelingens drift og resultater i henhold til vedtekter, 

styringsdokumenter, etiske retningslinjer for AVYO, og vedtak 
- Utarbeider handlingsplan og budsjett sammen med styret 
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- Mottar og videreformidler aktuell informasjon fra AVYO sentralt 
- Representerer avdelingen i Landsstyret og på høstkonferansen 
- Ansvarlig for at saker blir tatt opp og diskutert i styret 
- Sørger for at avdelingen blir representert i ulike aktiviteter/fora 
- Ansvarlig for styrets årsberetning til årsmøtet 
- Ansvarlig for å ønske nye medlemmer velkommen 
- Har anvisningsfullmakten 
- Ansvarlig for avdelingens arkiv av arkivverdige dokumenter (elektronisk) 
- Ansvarlig for synliggjøring på web og sosiale medier  
- Ansvarlig for høringer og svar på disse 
- Følge opp inn- og utmeldinger fra medlemsregisteret 
- Følge med på Aktivitetskalenderen i Delta 
- Ansvar for delegering av oppgaver innad i styret  
- Holde nestleder løpende oppdatert i forhold til leders aktiviteter 

 

NESTLEDER 

- Er leders stedfortreder ved leders forfall 
- Avhjelper leder etter behov – (oppgaver kan delegeres til nestleder) 
- Diskusjonspartner for leder 
- Representerer avdelingen sammen med leder på høstkonferansen 

 

KASSERER 

- Har ansvaret for regnskapsføringen i avdelingen i henhold til AVYO sin instrukser (det gis 
opplæring fra AVYO sentralt) 

- Fører regnskapet kontinuerlig 
- Regnskapet skal være avsluttet så raskt som mulig etter årsskiftet pga revisjon 
- Særskilt ansvar sammen med leder for utarbeidelse av budsjett opp mot handlingsplan  
- Holde leder og styret til enhver tid oppdatert om den økonomiske situasjonen 
- Disponerer avdelingens konto etter fullmakt fra leder 
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SEKRETÆR 

- Skriver referat fra styremøtene og distribuerer disse til styret.  Det avtales i styret hvordan 
referatene distribueres til medlemmene/plasstillitsvalgte – OBS: HUSK BLINDKOPI VED 
UTSENDING TIL MEDLEMMENE 

- Skal sørge for korrekt og oversiktlig protokoll og møtereferat 
- Skriver årsberetning i samarbeid med leder 
- Sørger for at protokoll fra årsmøtet blir underskrevet av de som er valgt på årsmøtet 
- Sender årsmøtedokumenter til AVYO sentralt og melding om styresammensetning 

Vær oppmerksom på melding om styresammensetning som skal sendes til Brønnøysundregisteret 
etter at årsmøtet er gjennomført.  

 

STYREMEDLEMMER 

- Være aktive i forhold til AVYO sitt arbeid 
- Det anbefales av styremedlemmene får egne ansvarsområder  
- Påta seg oppgaver etter behov og eventuell delegering fra leder  

 

VARAMEDLEMMER  

Får innkalling til alle styremøter.  Varamedlemmer har i utgangspunktet ikke møteplikt. Flere 
avdelinger innkaller første varamedlem fast.  Hvordan dette gjøres i hver enkelt avdeling må 
diskuteres i styret.  Det er viktig at dette er klart før valg på årsmøtet gjennomføres og at 
valgkomiteen orienteres om dette før de starter med sin jobb. 

- Aktiv i forhold til AVYO sitt arbeid 
- Påta seg oppgaver etter behov 
- Ved forfall i styret vil varamedlem gå inn som styremedlem 
- Varamedlemmene skal være rangert fra nr 1 til nr 3 og går inn i rollen som medlem i styret 

etter denne rekkefølgen når behovet er der 
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VALGKOMITE 

- Består av 3 medlemmer og 1 varamedlem 
- De bør være kjent med fylket/avdelingsområdet og representere de ulike enheter 
- Kan ikke sitte i avdelingsstyret eller være revisorer 
- Være aktive med å finne kandidater ved blant annet å være med på ulike arrangementer i 

avdelingens regi 
- Valgkomiteen skal ha medlemsliste med navn og arbeidssted  
- Valgkomiteen fungerer i hele årsmøteperioden 

 

REVISORER 

- Det skal være 2 revisorer og 1 vara 
- De skal ikke være styremedlemmer eller varamedlemmer og ikke ha noe med styrets 

økonomi å gjøre 
- Påse at retningslinjene for regnskap som AVYO fastsetter blir etterlevd 
- Gjennomgå og kontrollere avdelingens regnskap og bilag 
- Påse at driften gjøres i samsvar med vedtekter, årsmøtevedtak, handlingsplan og budsjett 
- Ansvar for at regnskapet blir revidert i tråd med god regnskapsskikk 
- Godkjenne regnskapet med underskrift 
- Skrive revisjonsrapport 
- Returnerer regnskap og rapport til kasserer innen tidsfristen som er satt 

 

ARBEIDSINSTRUKS FOR AVDELINGSSTYRET 

- Følge vedtektene 
- Gi beskjed til styreleder eller nestleder om fravær over 1 uke for styremedlemmer og over 2 

dager for leder  
- Ha organisasjonspolitisk engasjement 
- Beslutningsmyndighet i saker som tas opp til behandling 
- Formidle impulser fra kontorene tilbake til styret 
- Være synlige i fylket/regionen 
- Styret skal ha oversikt over navn og arbeidssted på medlemmene 
- Forholde seg til Personvernlovgivningen og GDPR (husk blindkopi til medlemmer) 
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ROLLEBESKRIVELSENE TIL STYREMEDLEMMER   

Leder har ansvaret for driften av avdelingen.  Mange oppgaver er pålagt leder.  Det er viktig at styret, 
på første styremøte etter årsmøtet og ellers ved behov, kontinuerlig fordeler arbeidsoppgavene.  
Dette for at leder ikke skal bli sittende med en stor arbeidsmengde, og også slik at nestleder og 
resten av styret får delta aktivt i arbeidet og være bidragsytere. 

Roller som nestleder, kasserer og sekretær kan ikke legges til varamedlemmene. 

Dette er et oppsett / forslag til rollefordeling.  Oppgavene kan gjerne fordeles på andre 
hensiktsmessige måter, se i denne sammenheng også til vedtektenes § 9. 

 

ARKIVERING 

Regnskapet skal oppbevares i fem år. 

Utbetaling av lønn og honorarer skal oppbevares i minst tre år. 

Årsmøteprotokoller skal aldri makuleres, det er en del av historien og den kan ofte være nødvendig å 
se tilbake på. 

 

ROLLEBESKRIVELSE FOR TILLITSVALGTE (generelt)  

Tillitsvalgte er politisk utøvende og skal jobbe i tråd med gjeldene lover og avtaler. Tillitsvalgte jobber 
aktivt i forhold til utvikling av etatene ut fra politiske vedtak, og bidrar gjennom sin rolle til at de 
pålagte samfunnsoppgaver løses til beste for innbyggerne og at tjenestene leveres med høy kvalitet. 

Hovedavtalen i staten sin § 1 som er intensjonserklæringen ligger til grunn for medbestemmelse og 
medvirkning. Informasjon §17, drøfting § 18 og forhandling §19 er viktig for utøvelsen i ulike 
medbestemmelsesapparat.  

Hovedavtalen i KS-området har ingen særskilt intensjonserklæring, men formålet er veldig likt 
intensjonserklæringen i staten. KS-avtalens del B tar for seg rettigheter og plikter. 

- God kommunikasjon med medlemmene 
- Bindeledd til tillitsvalgte på høyere nivå 
- Ha oversikt over medlemmer og deres arbeidssted innenfor sitt område 
- Aktive bidragsytere til utvikling av lokal personal og lønnspolitikk (lønnspolitikk er 

forhandlingssak og personalpolitikken er drøftingssak) 
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- Ledige stillinger og behovsanalysen som er utrolig viktig samt tilsettingsråd  
- Deltar i arbeidsutvalg ved behov 

 

PLASS/AVDELINGTILLITSVALGT 

Å være tillitsvalgt innebærer å være medlemmenes talerør og representant på en demokratisk måte. 
Du må sørge for å bringe informasjon ut til dine medlemmer og fremme deres, interesser, behov og 
synspunkter overfor arbeidsgiver. Samtidig skal du være en aktiv bidragsyter i det strategiske 
arbeidet sammen med arbeidsgiver.  

PTV har ansvar for innkalling til medlemsmøter på arbeidsplassen 

I tillegg til å være plasstillitsvalgt er en også arbeidstaker og kollega. Det er viktig å tenke over dette 
og hvordan man opptrer i de ulike rollene, samt være bevist på at den man snakker med ikke klarer å 
skille ens rolle.    

Det skal velges plasstillitsvalgte med vara ved alle enheter hvor AVYO har medlemmer. 

På NAV-kontor anbefales det sterk å få valgt tillitsvalgte fra både stat og kommune.  En som PTV og 
en som vara. 

 

VALG AV PLASSTILLITSVALGT (PTV) og vara   

PTV skal velges for 1 eller 2 år.  Det er PTV sitt ansvar å innkalle til medlemsmøte en gang pr år hvor 
nyvalg skal foretas.  Spesielt når valg skal foretas bør det innkalles i god tid.  Sammen med 
innkallingen skal det oppfordres til at aktuelle kandidater til tillitsvalgtvervet melder seg. Hvis 
medlemmer foreslår andre enn seg selv skal vedkommende forespørres i forkant. 

Nye kandidater til PTV vervet må presenteres, enten i forkant eller i møtet.  Når valget skal foretas 
har PTV ansvar.  Skriv ned hvor mange som er til stede, også eventuelle fullmakter.  Hvert medlem 
kan ta med seg en fullmakt hver (se AVYO sine vedtekter). 

Hvis det er flere kandidater, skal det avklares om noen ønsker skriftlig valg. Dersom det er både PTV 
og vara som skal velges kan valget foretas hver for seg eller samlet.  Den med flest stemmer blir PTV, 
andre blir vara.  

Husk å sende melding til arbeidsgiver og avdelingsstyret om hvem som er PTV og vara samt kopi til 
post@avyo.no   

Det skal også sendes melding til medlemmene i det området man er valgt for. 
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SAMMENSLÅING AV ENHETER           

Det anbefales at det i god tid før sammenslåingen avholdes felles medlemsmøter slik at 
medlemmene blir kjent og også blir kjent med de som allerede er PTV på de aktuelle enhetene.  Bruk 
klokskap i forbindelse med valg av PTV og vara ved den nye enheten.  Om det er mulig; påse at det 
blir en fordeling mellom fra de "gamle" enhetene når ny PTV og vara skal velges.  Det kan gjøres på 
følgende måte: Velg alle hver for seg.  Først velges PTV og deretter vara PTV.  Det er fornuftig at vara 
da representerer en annen enhet enn PTV.  Dersom det er tre enheter som skal slås sammen 
anbefales det at det velges PTV og 2 vara, spesielt for det første året, og at disse er en fra hver av de 
gamle enhetene (dersom dette er mulig).  

 

PLASSTILLITSVALGT - oppgaver 

- Deltar i enhetens MBA, saker som kan diskuteres med medlemmene i forkant av møte bør 
diskuteres. Hvis man ser at saken bør utsettelse gi beskjed så fort som mulig 

- Fullmakt til å føre forhandlinger/drøftinger etter hovedavtalen 
- Tilsattes representant i saker ved enheten innenfor hovedavtalens virkeområde 
- Aktivt etterspør tiltak/opplæring/informasjon som trengs for at ansatte skal kunne løse sin 

oppgave/rolle på en best mulig måte 
- Er aktiv ved ledighet av stillinger, ved behovsanalysens påbegynnes til uttalelse skrives og 

vedlegges innstilling fra enhetsleder   
- Er aktiv og synlig i enheten og jobber til beste for medlemmene 
- Er aktiv i forhold til å bringe informasjon videre, både fra medlemmer til ledelse og fra 

ledelse til medlemmer 
- Gir tilbakemeldinger på henvendelser fra hovedtillitsvalgt/linjetillitsvalgt og styret 
- Deltar på samlinger for PTV som arrangeres av lokalavdelingen og eventuelt av AVYO sentralt 
- Kan benytte hovedtillitsvalgt/linjetillitsvalgt i forhold til saker hvor det er behov for 

samtalepartner eller rådgivning på områder. Det kan også være direkte kontakt med AVYO 
sentralt 

- Er bindeleddet mellom hovedtillitsvalgt/linjetillitsvalgt/avdelingsstyret og medlemmene i 
enheten   

   

Viktig at PTV overholder taushetsplikt i saker som angår enkeltmedlemmer og saker partene er blitt 
enige om ikke å diskutere videre  
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HOVEDTILLITSVALGT/vara hovedtillitsvalgt 

Det velges en hovedtillitsvalgt i hver av NAVs driftsenheter og i Helfo. Alt med valgene ivaretas av 
AVYO sentralt. Medlemmene i resultatområdene sender inn forslag til kandidater ved å svare på 
utsendt e-post fra den i sekretariatet som har ansvaret. Valgene foretas via Questback. Den som 
velges får brev fra AVYO sentralt når valget er stadfestet av sentralstyret, i henhold til vedtektene.    

Hovedtillitsvalgte har i utgangspunktet mange av de samme oppgaver som plasstillitsvalgte, men de 
jobber på et mer strategisk plan. Hovedtillitsvalgt skal være aktiv i utarbeidelse av strategier og 
planer nødvendig for at enhetene i sitt område skal lykkes. 

- Er en støtte for plass/linje/avdelingstillitsvalgte i linjen 
- Er et mellomledd mellom tillitsvalgte og AVYO sentralt 
- Skal informere avdelingsstyrene om saker som kan ha stor innvirkning på medlemmer i de 

respektive områdene 
- Er forhandlingsansvarlig når det gjelder lokale forhandlinger etter HTA i staten 

 

TILLITSVALGTE I HELFO 

Helfo er organisert som en nasjonal enhet. Det er derfor ikke tillitsvalgte på hvert kontorsted, men på 
hver avdeling (avdelingstillitsvalgt). Det er også tillitsvalgt for hver styringslinje. Styringslinjetillitsvalgt 
er bindeleddet mellom avdelingstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt   

Helfo sin hovedtillitsvalgt er representant med stemmerett i landsstyret  

 

FORHANDLINGSUTVALG 

Hovedtillitsvalgt er forhandlingsleder i sin linje etter Hovedtariffavtalen i staten når lokale 
forhandlingene er delegert. Dette kan gjelde forhandlinger etter pkt. 2.5.1 Årlige forhandlinger og 
etter 2.5.3 Særlig grunnlag. 

Ved delegerte forhandlinger: 

- Det opprettes et forhandlingsutvalg som bør bestå av 3 medlemmer. Navn på medlemmene 
skal rapporteres til arbeidsgiver 

- Medlemmene skal ha informasjon om hvem som sitter i forhandlingsutvalget for sitt område 
- Alle medlemmer i utvalget må gjøre seg kjent med hovedtariffavtalen.   
- Medlemmene i forhandlingsutvalget skal ha linjetilhørighet/områdetilhørighet 
- Viktig at forhandlingsutvalget sammensettes bredt, dvs fra ulike enheter 

Husk at det er taushetsplikt på alt som skjer i forbindelse med forhandlingene. 
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HOVEDTILLITSVALGTE I ULIKE DRIFTSENHETER: 
 

- NAV Fylker/Regioner 
- NAV Kontaktsenter 
- NAV Hjelpemidler og tilrettelegging 
- NAV Familie og pensjonsytelser 
- NAV Arbeid og ytelse 
- NAV Klageinstans 
- NAV Kontroll 
- NAV Direktoratet 
- NAV Økonomi pensjon 
- NAV Økonomi stønad 
- NAV Økonomitjenester 
- Helfo 

 

Sist endret 30.11.22  


