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”Tillit kan ikke 
vedtas, det er 
noe man gjør  
seg verdig.”



Hovedmålsetningen i prosjektet er økt  
kjennskap til og anerkjennelse av en  
tillitsvalgt sin totale kompetanse. Et viktig 
delmål i prosjektet er å følge opp Nasjonal 
kompetansepolitisk strategi med flere  
konkrete erfaringer i praktisk bruk av  
konseptet «Balansekunst» (Skjerve og  
Simeou 2018). Gjennom Mestertillitsvalgt  
ønsker derfor LO og forbundene å undersøke 
om bruk av konseptet «Balansekunst» kan 
være en egnet modell til å beskrive  
kompetansen som utvikles hos tillitsvalgte  
slik at den forstås av både tillitsvalgte og  
de som tillitsvalgte samarbeider med.   

Alle LOs forbund ble invitert til å foreslå 
deltakere til prosjektet. Det ble satt krav  
om at man skulle ha vært tillitsvalgt i  
minimum tre år for å delta slik at de skulle  
ha hatt tid til å høste erfaringer fra rolle
utøvelsen og opparbeide seg nødvendig  
kompetanse for å fylle denne. Utvalget  
på 37 tillitsvalgte som deltok i prosjektet  
representerer bådevariasjon og bredde  
i sektor, kjønn, geografi, alder og antall år  
som tillitsvalgt. Erfaringen både fra  
balansemodellen og Fafo er at det finnes  
fellestrekk som fremstår tydelig til tross  
for variasjonen og ulikhetene, og at det 
dermed er mulig å definere nøkkel
kompetanser og lage en kompetanse   
standard for rollen, samt å trekke  
allmenn kunnskap fra det spesielle.  

 

For å oppnå målet om økt kunnskap om  
og anerkjennelse av de tillitsvalgtes totale 
kompetanse, omfatter prosjektet to  
aktiviteter. De tillitsvalgtes realkompetanse 
undersøkes ved bruk av modellen og  
metoden fra Balansekunst. Konseptet  
Balansekunst baserer seg på intervjuer med 
tillitsvalgte om hva de selv mener er viktigst 
for å løse rollen som tillitsvalgt på en god 
måte. I tillegg har Fafo gjennomført en  
kvalitativ undersøkelse om hvordan de  
tillitsvalgte har ervervet seg den kompetansen 
de besitter. Fafo undersøker hvordan  
de tillitsvalgte erverver seg nødvendig  
kompetanse for å fylle tillitsvalgtrollen. 
Det handler om organisert opplæring, som 
deltakelse på kurs i regi av fagbevegelsen,  
men også om uformell læring som skjer 
gjennom det daglige arbeidet. Gjennom 
kvalitative intervjuer med tillitsvalgte på 
ulike nivåer og på tvers av sektorer fant 
Fafo at de tillitsvalgte vurderer begge typer 
læring som viktig (Jensen 2019). Det frem 
kommer at en vekselvirkning mellom kurs/
skolering, erfaringslæring og det praktiske 
arbeidet anses som nødvendig for å fylle 
rollen som tillitsvalgt. De tillitsvalgte anser 
likevel det praktiske arbeidet som særlig 
verdifullt. I dette ligger det konkrete arbeidet 
de gjør med saker fra medlemmene, samt 
praksisfelles skapet mellom tillitsvalgte  
på virksomhetsnivå, i fagforeningen  
og forbund. Fafos undersøkelse i forbindelse 
med prosjektet finnes i sin helhet i Fafonotat 
2019: 26 Læring som tillitsvalgt (Jensen 2019).

Innledning
De tillitsvalgte er ryggraden fagbevegelsen og det er gjennom tillitsvalgte  
at LO kommer i kontakt med medlemmene. Prosjektet «Mestertillitsvalgt – 
kompetansebygging gjennom tillitsvalgtarbeid i praksis» er et tiltak i forbindelse 
med Tillitsvalgtes år 2019. Det har ikke tidligere blitt sett på sammenheng  
mellom tillitsvalgtes erverv av kompetanse og dokumentasjon av denne. LO  
og forbundene ønsker derfor gjennom prosjektet å vise at kompetanse ervervet 
gjennom arbeid som tillitsvalgt har verdi, utgjør en forskjell og kan synliggjøres.  
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1.  
Den skal kunne brukes til internt  
arbeid med å diskutere og  
utvikle tillitsvalgtes opplæring  
og kompetansebehov. Med  
utgangspunkt i kompetanse 
referansen kan man snakke  
om alle kompetansene, drøfte  
plasseringen av dem i balanse
modellen og/eller drøfte de  
detaljerte beskrivelsene av  
nøkkelkompetansene og  
lærings utbyttebeskrivelsene.

2.  
Kompetansereferansen skal  
kunne brukes til å kommunisere  
eksternt den kompetansen  
tillitsvalgte bygger opp gjennom  
å være i rollen, både som generell 
informasjon og for verdsetting 
i forbindelse med jobbsøknader.  
Til ekstern kommunikasjon  
benyttes nøkkelkompetansene  
og lærings utbytte beskrivelsene.  
 
 

BALANSEMODELLEN  
OG BALANSE PUNKTENE 
Balansemodellen er utviklet for å kunne  
identifisere og beskrive de kompetansene  
som bygges opp gjennom internopplæring  
og arbeidserfaring, og som ikke er  
dokumentert. Modellen er basert på  
den beskrivelsen av kompetanse som  
personer i en gitt rolle eller funksjon i  
arbeidslivet forteller at de må ha for å  
mestre rollen eller funksjonen på en god 
måte. De forteller om en balansekunst  
i hverdagen som gjør det nødvendig å  
utvikle stadig ny kompetanse i møte med  
nye oppgaver og situasjoner, og disse  
kompetansene er til dels motstridende  
og trekker i hver sin retning. Alle roller  
og funksjoner i arbeidslivet krever  

«balanse kunstnere» som mestrer oppgavene 
sine på en god måte. Balansekunsten er  
å ha god kompetanse i hvert av de seks 
balanse punktene og samtidig ha kompetanse 
til å finne den rette balansen mellom disse  
punktene. 

BALANSEMODELLEN HAR TRE  
BALANSE DIMENSJONER 

1. Alle må kunne forholde seg til  
mennesker og til teknologi. 

2. Det kreves både fleksibilitet og at  
arbeidet er basert på god rutine. 

3. Alle roller og funksjoner i arbeidslivet  
preges av behovet for å finne balansen  
mellom tempo og tilstedeværelse både  
i det daglige og over tid.  

Nøkkelkompetanser
Gjennom bruken av modellen og metoden fra Balansekunst, er det definert  
13 nøkkelkompetanser for rollen som tillitsvalgt. Nøkkelkompetansene og tilhørende 
læringsutbyttebeskrivelser danner til sammen en kompetansereferanse. 

KOMPETANSEREFERANSEN HAR TO FORSKJELLIGE FORMÅL  
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Detaljerte beskrivelser av  
nøkkelkompetansene for tillitsvalgte 
Videre følger detaljerte beskrivelser av nøkkelkompetansene for en tillitsvalgt. Under hver 
nøkkelkompetanse er det en ingress som forklarer hvorfor dette er en nøkkelkompetanse. 
Deretter følger en oppramsing av hva deltakerne fortalte oss som ligger i denne kompetansen 
og hvorfor dette var viktig. Til sist følger læringsutbyttebeskrivelsene for den aktuelle  
nøkkelkompetansen. Nøkkel kompetansen og læringsutbytte beskrivelsen skal fungere  
eksternt, mens i den interne bruken av kompetansereferansen er også hva og hvorfor  
er sentrale. 

HVA
• Kunne relasjonsbygging
• Stå i krevende relasjoner
• Forstå relasjoner mellom andre
• Mestre mangfold
• Stor variasjon i personlige egenskaper
• Konflikthåndtering
• Kjenne seg selv, egne styrker og svakheter
• Etterrettelighet 

HVORFOR
• Medlemmer, ledelse og andre relevante 

må kunne forholde seg til en tillitsvalgt  
på en god og trygg måte

• Unngå at saker eskalerer
• Forebygge konflikter
• Godt arbeidsmiljø som holder  

på de ansatte
• Få informasjon tidlig
• Gjøre gode prioriteringer

Bygge relasjoner 
Tillitsvalgte er helt avhengige av å ha gode relasjoner til sine egne medlemmer og sitt eget 
forbund, til ledelsen i virksomheten / konsernet / kommunen og til andre tillitsvalgte.  
Karakteristisk for disse relasjonene er at den tillitsvalgte ikke selv velger de personene som 
inngår i relasjonen. Relasjonsbyggingen er derfor både krevende, uforutsigbar og en stadig 
pågående prosess.

 
Har solid kunnskap og ferdigheter i relasjonsbygging og god forståelse av  
relasjoner. Har evne til å stå i krevende relasjoner og bidra til god konflikthåndtering.
 

Kan bruke relasjoner for å sikre forståelse av egen rolle, nødvendig informasjonsflyt, 
og bidra til gode samarbeidsforhold i virksomheten og på andre samarbeidsarenaer.
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HVA
• Fysiske møter
• Sosiale medier
• PC og epost
• Telefon og sms
 

HVORFOR
• Sikre informasjonsflyt
• Være tilgjengelig
• Involvering
• Forankring hos medlemmene

 

Kommunikasjonskanaler 
Tillitsvalgte er avhengig av å ha god kommunikasjon med sine medlemmer. De må ta bevisste 
valg som er basert på lydhørhet og forståelse for medlemmenes ønsker og behov. Riktig valg 
av kanal har også med ens egne preferanser for kommunikasjon. 

 
Kan velge hensiktsmessig kanal for kommunikasjon og informasjonsflyt, for å sikre 
ønsket involvering og forankring av medlemmene i fagforeningens arbeid.
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HVA
• Menneskekunnskap
• Tydelighet
• Skriftlighet
• Formuleringsevne
• Samtaler
• Formell og uformell stil
• Tilpasning og påvirkning
• Synlighet

HVORFOR
• Form er avgjørende for prosess
• Viktig faktor i relasjoner
• Gi trygghet og seriøsitet
• Få forståelse for eget arbeid

 
 

 

Kommunikasjonsformer 
Den tillitsvalgte må kunne variere kommunikasjonsformen og velge den formen som er  
hensiktsmessig for å oppnå det som er ønskelig på kort og lang sikt. Henger nøye sammen 
med prosess og relasjoner. 
 

Kan tilpasse kommunikasjonsform til hensikt, tydelighet og målgruppe. 



HVA
• Avgjørelser basert på skjønn
• Identifisere læringspunkter
• Bevissthet om egen praksis
• Lytte til andres reaksjoner
• Utveksle erfaringer med andre
• Bruke handlingsrommet
• Prøve og feile

 HVORFOR
• Praksis ofte eneste kilde til kunnskap
• Grunnlag for forbedringsarbeid, 

tidsstyring, prioriteringer og  
beslutninger

Erfaringslæring 
Tillitsvalgte understreker nødvendigheten av å kunne lære av sine egne erfaringer.  
Begrunnelsen er at mye kompetanse som er nødvendig å ha for å gjøre en god jobb som 
tillitsvalgt ikke kan læres på kurs. Egne erfaringer er en primærkilde til forbedringer i  
utøvelsen av rollen. Praksisbasert kunnskap er en avgjørende del av kunnskapsbasen. 
 

 
Har stor evne til å lære av egne og andres erfaringer for bedre mestring og trygghet  
i utøvelsen av rollen. Kan anvende praktisk kunnskap til å forbedre prosesser, 
beslutninger og tidsstyring.

HVA
• Arbeidsmiljøloven
• Forvaltningsloven
• Forskrifter
• Hovedavtalen
• Tariffavtaler
• Overenskomster
• Særavtaler
• Arbeidsrett 

 

 

HVORFOR
• Grunnlaget for rolleutøvelsen
• Rammen for handlingsrommet
• Referansen for fagligpolitisk arbeid

 

 
 
 
 

Lov- og avtaleverk 
Her ligger den grunnleggende faglige kompetansen for å mestre tillitsvalgt arbeidet.  
Kompetansen handler om både grundig kunnskap om innholdet i alle relevante  
lover/forskrifter/avtaler, men også om anvendelse og tolkning av lov og avtaleverket.

 
Har solid ekspertise på lover og forskrifter, avtaler og overenskomster som regulerer 
arbeidslivet, og kan bruke egne erfaringer til å anvende og tolke lov og avtaleverket.
 

Kan sikre at det mest relevante juridiske grunnlaget blir lagt til grunn for  
vurderingen av konkrete saker, og kan hente hjelp fra andre når det er nødvendig.
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HVA
• Økonomiforståelse
• Tolkning og anvendelse av  

lov og avtaleverk
• Sakers viktighet
• Virkelighetsforståelse
• Realitetsorientering og veiledning  

av medlemmer

HVORFOR
• Ta ansvar for virkelighetsforståelsen
• Best mulig grunnlag for beslutninger
• Kunne gjøre riktige prioriteringer
• Velge riktige prosedyrer
• Skape forbedringer

 

Kritisk blikk 
Den tillitsvalgte får til dels store mengder informasjon og henvendelser som krever kritisk 
kompetanse for å vurdere. Det kritiske blikket må rettes mot informasjon som kommer både 
fra ledelsen og fra egne medlemmer.  

Kan gjøre en kritisk vurdering for å sikre at en mest mulig realistisk og relevant  
virkelighetsforståelse legges til grunn for sine egne, medlemmers og ledelsens tiltak 
og beslutninger, og for å gjøre de rette prioriteringene av saker og prosedyrer. 

HVA
Å være både tillitsvalgt og arbeidstaker/ 
kollegarollen i forhold til:
• Ledelsen
• Verneombud
• Tillitsvalgte på andre nivåer
• Virksomhetens HRavdeling
• Fagforeningens styre
• Privatliv

HVORFOR
• Identifisere og bruke handlingsrommet
• Gjøre de rette prioriteringene
• Gi trygghet både til andre og seg  

selv i utøvelsen
• Kunne skille mellom formelle og  

uformelle situasjoner
• Avgjøre hensiktsmessig grad av frikjøp

Rollebevissthet 
Det å mestre rollen som tillitsvalgt er krevende. Det handler både om å bygge opp en god 
forståelse av rollen, å være tydelig og skape trygghet om rollen i ulike situasjoner, og at rollen 
formes slik at den fungerer best mulig i sin egen sammenheng. Rollen skal fungere i både 
formelle og uformelle situasjoner.

 
Er trygg på egen rolle i formelle og uformelle situasjoner, og har god forståelse av 
handlingsrommet for hvordan rollen kan formes og brukes til å skape best mulig 
resultater.
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HVA
• Andre tillitsvalgte
• Forbundsledelsen
• Saker en ikke har erfaring på
• Juridiske spørsmål
• Diskutere politiske saker
• Prosedyrespørsmål
• Den personlige belastningen  

i personalsaker
 

HVORFOR
• Trenger konkret råd og veiledning
• Være del av noe større enn sin egen  

kontekst 
• Trygghet i beslutninger
• Ikke sitte alene med ansvar for  

menneskeskjebner
• Få påfyll og inspirasjon
• Trenger sparringspartnere

 

Bygge nettverk 
Tillitsvalgte må ha gode nettverk både for personlige og faglige samtaler. De må mestre stor 
grad av ensomhet i rollen og sitte på mye taushetsbelagt informasjon de egentlig ikke ønsker 
å ha innsikt i. Det er også avgjørende å kunne ha noen å rådføre seg med i saker som er nye 
eller spesielt krevende. 

Kan etablere relevant nettverk og bruke dette for å ta riktige faglige beslutninger og 
for mestring av den personlige belastningen av å håndtere et ansvar for menneskers 
arbeidsforhold og sitte med mye taushetsbelagt informasjon.

HVA
• Oppdatering på lov og avtaleverk
• Hente kunnskap fra andre
• Lære opp andre
• Fagligpolitisk arbeid
• Nye løsninger
• Bedre argumentasjon

HVORFOR
• Kunnskapen om lov og avtaleverk er  

grunnleggende
• Har ikke erfaringer selv på alle områder
• Muligheten til å delegere oppgaver til 

andre tillitsvalgte
• Styrke medlemmenes arbeidsvilkår
• Skape forbedringer

Utviklingsarbeid 
Tillitsvalgte må mestre ulike typer utviklingsarbeid. Egenutviklingen er det viktigste, men for  
hovedtillitsvalgte er det viktig også å sørge for at plasstillitsvalgte får tilgang til opplæring  
og egenutvikling. Kompetanse på fagligpolitisk utviklings arbeid er også en del av rollen.

Kan sikre nødvendig egenutvikling og delta i relevant utviklingsarbeid som styrker 
mestring av rolleutøvelsen og skaper forbedringer i virksomheten.  
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HVA
• Målbare resultater
• Formidling
• Synliggjøring
• Prosess
• Prioriteringer
• Gjennomføringsevne
• Alliansebygging
• Forhandlingsteknikk
 

 

HVORFOR
• Begrunnelse for tillitsvalgtes funksjon
• Skape konkrete forbedringer for egne 

medlemmer
• Verve nye medlemmer

Resultatorientert 
Det er en forventning at tillitsvalgte skal skape konkrete resultater for sine medlemmer,  
og at de skal sørge for en intern og ekstern synliggjøring av arbeidet som tillitsvalgt.  
Viktig å planlegge en prosess som leder til resultat, også om det krever lang tid. 

Kan gjennomføre prosesser som sikrer konkrete resultater, og synliggjøre dette 
arbeidet på en god måte både internt og eksternt.

HVA
• Forstå handlingsrommet
• Prosessferdigheter
• Kommunikasjon
• Fleksibilitet
• Ideutveksling
• Selvtillit
• Helhetstenkning
• Overblikk
• Analysere sakskompleks
• Ta initiativ

HVORFOR
• Må kunne bidra til å løse saker  

uten fasit
• Ivareta medlemmenes perspektiv  

på nye saksområder og i krevende 
prosesser  
 

 

Løsningsorientert 
Det handler om å kunne gå inn i prosesser hvor den beste løsningen ikke er gitt på forhånd. 
Da er oppmerksomheten ikke på å vinne over en motpart, men å være konstruktiv og finne 
gode løsninger for medlemmene som også er gode løsninger for ledelsen og virksomheten.

Kan bidra aktivt til å finne gode løsninger basert på en helhetsvurdering,  
analytisk evne og god fagkunnskap.  
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HVA
• Åpen kontordør
• Gjøre kontaktinformasjonen  

lett tilgjengelig
• Oppsøke medlemmer
• Samspill med ledelsen
• Konfidensialitet
• Lytte
 

HVORFOR
• Grunnleggende for tillit
• Få tidlig informasjon om saker  

og utfordringer
• Bidra til forankring av saker
• Være samtalepartner på  

medlemmenes premisser 
 
 

Tilgjengelighet 
Tillitsvalgte opplever en forventning om å være tilgjengelig 24/7. De har også selv gode  
grunner for å være så tilgjengelig som mulig, både for medlemmene og ledelsen. 

 
Har evne til å skape tilgjengelighet og åpenhet, og til å mestre et stort mangfold av 
faglige og personlige samtaler. 

HVA
• Kunnskap om aktører, inkludering,  

prosess og resultat
• Organisasjonskunnskap/forståelse
• Egen rolleforståelse
• Forankring av løsningsforslag
• Timing
• Møterutiner
• Improvisasjon

HVORFOR
• Sterk sammenheng mellom prosess / 

ressursbruk / resultat, og mellom  
rolleforståelse og beslutninger. 
 
 
 

Prosessgjennomføring 
En tillitsvalgts kompetanse på dynamikken i prosesser har stor betydning for  
gjennomføringskraft og tidsbruk i forhandlinger og løsning av saker for medlemmer.

 
Har kunnskap og forståelse til å bidra konstruktivt i alle faser av prosesser, involvere 
og samhandle med relevante aktører på en god måte og ta nødvendige beslutninger 
på riktig tidspunkt.

10 11



Kompetansereferansen som  
verktøy for ekstern synliggjøring  
av tillitsvalgt rollen 
En viktig hensikt med Mestertillitsvalgt er  
å dokumentere og beskrive de tillitsvalgtes 
realkompetanse på en måte slik at dette 
kan kommuniseres eksternt. Lærings
utbyttebeskrivelser er et kjent begrep  
fra det offentlige utdanningssystemet  
og benyttes i denne metoden bevisst  
for å skape en bro mellom standarder  
i utdanningssystemet og kompetanse
standarder (her kompetanse referanse) 
i arbeidslivet (Skjerve og Simeou 2018). 
Nøkkelkompetansene og lærings
utbyttebeskrivelsene er derfor velegnet  
til å kommunisere tillitsvalgtes kompetanse 
eksternt. Kompetansereferansen vil også  
være av verdi for den enkelte tillitsvalgte  
ved utforming av CV eller i søknads
prosesser for ny jobb eller for å påta  
seg andre roller eller verv.  
 
Kompetansereferansen som  
verktøy for internt  
kompetansearbeid 
Balansemodellen gir mulighet til å forstå  
og snakke konkret om hvordan rett  
kompetanse hos den enkelte bidrar  
til virksomhetens ressursbruk, produktivitet 

og effektivitet. Det gir bedre verdsetting av 
den kompetansen som faktisk finnes i  
virksomheten og en mer strategisk  
kompetanseutvikling for både virksomheten 
og individet (Skjerve og Simeou 2018).  
Det er ikke nødvendigvis lett å sette ord  
på egen kompetanse, men balanse
modellen og kompetansereferansen  
gir et felles begrepsapparat for å snakke  
om kompetanse som bygges opp i  
tillitsvalgtrollen. Internt kan man drøfte 
de detaljerte beskrivelsene av nøkkel
kompetansene for rollen som tillits valgt, 
både ingress, hva og hvorfor, og tilpasse 
dette til hva som passer med den aktuelle 
konteksten og rollen. Nøkkelkompetansene  
og læringsutbyttebeskrivelsene er det som 
kommuniseres eksternt og disse bør derfor 
være de samme for hele LOfamilien for  
å gi nødvendig legitimitet og ekstern  
anerkjennelse. Men hvordan disse brukes  
i hverdagen i det enkelte forbund og på  
den enkelte arbeidsplass for å diskutere  
og videreutvikle tillitsvalgtes kompetanse,  
må det være stort rom for å gjøre på  
forskjellige måter. Dersom LO og forbundene 
kan enes om nøkkel kompetansene og 
læringsutbyttebeskrivelsene for rollen  
som tillitsvalgt, ligger det også til rette  
for å kunne etablere en felles  
dokumentasjonsordning. 

Anbefalinger for videre bruk  
av kompetansereferansen  

Resultatene som nå foreligger, bør brukes aktivt for økt synliggjøringing og verdsetting av  
de tillitsvalgtes kompetanse. Kompetansereferansen har både internt og eksternt formål.  
Internt kan bety både internt i en virksomhet, internt i forbundet eller internt i LO avhengig  
av konteksten. Jo større den interne sammenhengen blir og jo mer man da kan enes om  
å jobbe videre sammen om, dess større anerkjennelse, gjennomslagskraft og verdi vil 
kompetanse referansen og øvrige resultater fra Mestertillitsvalgt ha.  
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Kompetansereferansen for tillitsvalgte  
kan også fungere som eksempel i å  
bruke konseptet «Balansekunst» på  
andre roller som for eksempel verne
ombud, instruktører for lærlinger eller 
prøvenemndsmedlemmer og til internt 
kompetansearbeid knyttet til disse rollene. 
 
Kompetansereferansen som  
verktøy i rekruttering 
En tydeliggjøring av hvilken merverdi vervet 
som tillitsvalgt kan gi, vil også kunne gjøre  
det mer attraktivt å påta seg slike verv.  
Kompetansereferansen kan dermed  
også brukes aktivt i rekruttering av nye 
tillitsvalgte og medlemmer slik vi tidligere 
også har vært inne på.  
 
Kompetansereferansen som verktøy 
for å utforme rollebeskrivelse(r)  
for tillitsvalgte 
Kompetansereferansen er et verktøy  
som i forbund eller på klubbnivå kan  
brukes som utgangspunkt for å utforme 
generelle rollebeskrivelser for tillitsvalgte. 
Videre kan den benyttes av den enkelte 
tillitsvalgte som utgangspunkt for lokale  
rollebekrivelser. En rollebeskrivelse kan 
også være av betydning for rekruttering,  
slik at det blir tydeligere hva som ligger i  
å påta seg vervet som tillitsvalgt. 
 
Balansemodellen som metode for 
individuelle kompetansebeskrivelser  
De tre første stegene i konseptet  
«Balansekunst» kan brukes internt til  
å beskrive individuell kompetanse, på 
samme måte som vi har gjort for rollen  
som tillitsvalgt i dette prosjektet. Det er 
samme modell og metode som brukes,  
men hvert intervju får som resultat en  
egen beskrivelse og alle beskrivelser blir 
forskjellige. Det er også mulig å utvikle  
et skoleringsopplegg i å bruke modellen  
og metoden til å beskrive individuell  
kompetanse.  
 

Kompetansereferansen som  
utgangspunkt for en kvalifikasjon  
for rollen som tillitsvalgt  
En oppfølging av prosjektet kan være  
å se på muligheten for en formalisering 
av tillits valgtes realkompetanse. Da må  
kompetansereferansen utvikles til en  
kvalifikasjon for rollen som tillitsvalgt.  
En viktig forutsetning for å kalle en 
kompetanse standard (i dette prosjektet  
kalt kompetansereferanse) for en  
kvalifikasjon, er å avklare hvem som  
skal ha ansvar for kvalitetssikringen,  
og hvordan og av hvem en slik  
dokumentasjon skal utstedes. Ønsker  
LO og forbundene å samles om å  
videreutvikle kompetansereferansen  
til en kvalifikasjon for tillitsvalgte i LO,  
vil dette være et betydelig bidrag på  
veien mot anerkjennelse av de tillitsvalgtes 
kompetanse også utenfor LOs rekker. 
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Tillitsvalgte bygger gjennom vervene sine  
opp kompetanse på lik linje med mye  
annen uformell læring på arbeidsplassen.  
Ansvaret du har som tillitsvalgt er komplekst 
og det kreves bred kunnskap og erfaring  
for å mestre dette. De representerer  
medlemmene og forbundet sitt i små og  
store saker, og de er bindeleddet mellom  
virksomheten og medlemmene. LO har  
gjennom Mestertillitsvalgt ønsket å vise at 
kompetanse ervervet gjennom arbeid som 
tillitsvalgt har verdi, utgjør en forskjell og  
at den kan synliggjøres. Hovedmålet med  
prosjektet var å øke kjennskap til og  
anerkjennelse av en tillitsvalgts totale  
kompetanse. Det er ikke tidligere sett  
sammenheng mellom tillitsvalgtes erverv  
av realkompetanse og dokumentasjon  
av denne. Funnene i dette prosjektet er  
derfor et viktig bidrag for å synliggjøre og  
dokumentere de tillitsvalgtes kompetanse,  
og både tillitsvalgte og referansegruppen  
rapporterer om at resultatet fra prosjektet  
er godt gjenkjennbart.  

Ved bruk av balansemodellen er de  
tillits valgtes realkompetanse undersøkt,  
og gjennom samtalene med de tillitsvalgte  
fremkommer den kompetansen som de  
tillitsvalgte selv mener er viktigst for å løse 
rollen som tillitsvalgt på en god måte. På  
bakgrunn av dette er en kompetanse referanse 
for rollen som tillitsvalgt utarbeidet.  
Kompetansereferansen kan brukes internt  
i kompetansearbeid, i rekruttering 
eller for å utforme rollebeskrivelser.  
Nøkkel kompetansene og læringsutbytte   
beskrivelsene i kompetansereferansen  
er egnet for å kommuniseres eksternt,  
og dermed et viktig verktøy for å oppfylle 
prosjektets hovedmål om økt kjennskap  
til og anerkjennelse av tillitsvalgtes  
kompetanse også utover de tillitsvalgtes  
interne kretser.  

Ett av delmålene i prosjektet var å bidra 
til flere eksempler på praktisk bruk av  
balansemodellen, og Mestertillitsvalgt er  
LOs bidrag til dette. Gjennom metodikken  
som benyttes i «Balansekunst» fremkommer 
og defineres de tillitsvalgtes kompetanse på 
en måte som gjør at kompleksiteten i rollen 
blir synliggjort. Modellen og metoden fremstår 
som velegnet til å beskrive de ulike typer 
kompetanse som anses av de tillitsvalgte som 
nødvendig, hva de selv mener er kjerne i disse 
kompetansene og hvordan de må balanseres 
for å løse rollen som tillitsvalgt på en god 
måte.  

Metodikken i balansemodellen bidrar i seg 
selv til bevissthet hos den som innehar  
rollen. Mange av de tillitsvalgte som deltok i  
prosjektet ga i begynnelsen uttrykk for at det 
var vanskelig å sette ord på egen kompetanse, 
men gjennom samtalene ble de tydelig mer 
bevisst egen kompetanse og alt de faktisk 
mestret. Balansemodellens metodikk skaper 
en positiv prosess, og er i seg selv en kilde til 
større selvinnsikt, stolthet og mestringsfølelse 
hos den enkelte.  

Prosjektet må ses på som banebrytende  
ved at de tillitsvalgtes totale kompetanse  
er undersøkt og dokumentert både  
gjennom Fafos funn og gjennom kompetanse
referansen. Resultatet som nå foreligger,  
må sies å være et egnet redskap for videre  
arbeid med målsettingen om økt status for 
tillitsvalgte og den nøkkelrollen de har i det 
norske arbeidslivet. Kompetansereferansen 
kan (og bør) brukes for å vise at det å være 
tillitsvalgt gir en merverdi i form av  
kontinuerlig utvikling og økt kompetanse. 
Gjennom tillitsvalgtarbeid i praksis  
opparbeider man seg verdifull kompetanse, 
denne kompetansen er synliggjort gjennom 
Mestertillitsvalgt, og nå må den få økt  
anerkjennelse.  

Avslutning
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”Det gir meg 
energi å få til  
ting som gagner  
fellesskapet.”
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De tillitsvalgte er ryggraden i fagbevegelsen og det er gjennom tillitsvalgte  
at LO kommer i kontakt med medlemmene. Hovedmålet i prosjektet  
”Mestertillitsvalgt – kompetansebygging gjennom tillitsvalgtarbeid i praksis”  
er å løfte frem og synliggjøre de tillitsvalgtes totale kompetanse. Det har ikke  
tidligere blitt sett på sammenheng mellom tillitsvalgtes erverv av kompetanse  
og dokumentasjon av denne. LO ønsker derfor gjennom prosjektet å vise at  
kompetanse ervervet gjennom arbeid som tillitsvalgt har verdi, utgjør en forskjell  
og kan synliggjøres. Mestertillitsvalgt er ett av tiltakene LO igangsatte i forbindelse  
med Tillitsvalgtes år 2019. Prosjektet er også en oppfølging av Nasjonal 
kompetansepolitisk strategi og LOs bidrag til flere praktiske erfaringer  
med konseptet “Balansekunst”.
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