
  

 

 

ERKLÆRING OM PARTSHJELP 
TIL  

ARBEIDSRETTEN 
 
 
           Oslo, 19. april 2020 
 
Sak nr: 31/2019 og 32/2019 
 
Saksøker 1:   Fagforbundet 
    Postboks 7003 St. Olavsplass 
    0130 Oslo 
 
Prosessfullmektig:  advokat Hans Christian Monsen 
    Fagforbundet 
    Postboks 7003 St. Olavsplass 
    0130 Oslo 
 
Saksøker 2:   Delta  
    Postboks 9202 Grønland 
    0134 Oslo 
 
Prosessfullmektig:  advokat Vegard Veggeland 
    Delta  
    Postboks 9202 Grønland 
    0134 Oslo 
 
Saksøkt 1:   KS 
    Postboks 1378 Vika 
    0114 Oslo 
 
Saksøkt 2:    Ålesund kommune 
    Postboks 1521 
    6025 Ålesund 
 
Saksøkt 3:    Orkland kommune 
    Postboks 83 
    7301 Orkanger 
 
Saksøkt 4:    Heim kommune 
    Trondheimsveien 1 
    7200 Kyrksæterøra 
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Prosessfullmektig:  advokat Øivind Gjelstad 
    KS 
    Postboks 1378 Vika 
    0114 Oslo 
 
Partshjelp:   NITO – Norges ingeniør- og teknologorganisasjon 
    Postboks 1636 Vika 
    0119 Oslo 
 
Prosessfullmektig:  advokat Beate Sire Dagslet 
    NITO 
    Postboks 1636 Vika 
    0119 Oslo 
 
 
Saken gjelder:  Partshjelp i rettstvist om arbeidstiden for kontoradministrasjonen i nye 

kommuner som er sammenslått med virkning fra 1. januar 2020. Tvisten 
gjelder hovedtariffavtalen (HTA) for perioden 2018 – 2020, § 4 punkt 4.2 
og 4.2.1. 

 
 

***** 
 
Det vises til stevninger fra Fagforbundet og Delta av henholdsvis 6. desember 2019 og 
11. desember  2019. 
 
Det erklæres med dette partshjelp til støtte for saksøkernes påstand og anførsler i saken, jf. 
Arbeidstvistlovens § (1). 
 
Rettstvisten om arbeidstid for ansatte i kontoradministrasjonen i de saksøkte kommuner gjelder 
hvorvidt ansatte i kommuner som før sammenslåingen hadde lavere arbeidstid enn netto 37,5 timer 
pr uke, er vernet mot økning av arbeidstiden ifølge HTA § 4, punkt 4.2, og punkt 4.2.1. 
 
NITO – Norges ingeniør- og teknologorganisasjon, er part i egen likelydende hovedtariffavtale som 
saksøkerne, utfallet av saken vil derfor berøre NITOs medlemmer direkte. NITO gjennomførte et 
tvistemøte med KS i fellesskap med foreninger i Akademikerne den 15. januar 2020, vedrørende 
blant annet Ålesund og Orkland kommune. Protokollen fra den tvistemøtet 15. januar fremlegges her. 
 
 Bevis: Protokoll NITO – KS av 15. januar 2020 
 
Grunnlag for partshjelp er at det faktiske og rettslige grunnlag for tvisten som er fremmet gjennom 
stevningene fra Fagforbundet og Delta i sak er lik, og i grunnlag sammenfallende som tvisten mellom 
NITO og KS. Partenes påstand vil være lik. Partene har et bestående behov for en rettslig avklaring 
av tvisten. Utfallet av søksmålet berører NITO og våre medlemmer direkte. Saken ligger naturlig 
innenfor partshjelpers formål og naturlige interesseområde, og NITO har et reelt behov, grunnet i 
egne medlemmers rettsstilling, til å opptre som partshjelper i saken. 
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NITO har i overkant av 110 medlemmer i nye Ålesund, Orkland og Heim kommuner, og til sammen 
ca 6.600 yrkesaktive medlemmer i tariffområdet KS som saken vil berøre. (Tall før overføringen av 
ansatte fra Statens vegvesen til fylkesadministrasjonen).  
 
De rettslige grunnlag som anført av saksøkerne tiltredes fullt ut. 
 
Det varsles om parts- og vitneførsel. Vi kommer tilbake til dette i senere prosesskrift. 
 
 

***** 
 
Denne erklæring er sendt Arbeidsretten kun som èn elektronisk PDF-fil. Grunnet koronoa situasjonen 
er det begrenset med utskrift muligheter fra hjemmekontor. 
Erklæringen er sendt advokat Monsen, Fagforbundet, advokat Veggeland og advokat Gjelstad 
direkte. 
 
 
 

Oslo, 19. april 2020 
 
 
 

advokat Beate Sire Dagslet 
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