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$ 1. VIRKE OMRADE

Overenskom sten gjelder for alle arbeidstakere i S jukehu sapoteka Vest HF som er medlemm er
i Fagforbundet.

Sfr e mt ikke annet fremk ommer omfattes ansatte i hel- og deltid, og fast og midlerti dige
stillinger.

Overenskomsten omfatter ikk e Administrerende Direktor, stillinger som rapport erer til
Administrerende direktør, HR rådgiver pr 01.05.14.

D et forut sette s at de stillinger som unntas bestemmelsene i denne overenskomsten sikres
tilsvarende.
Denne overenskomsten kommer i tillegg til sentralt inngåtte avtaler med vedlegg.

§ 2 IKRAFT TREDEN OG VARIGHET

Overenskom sten gjelder fra 01.04.20 18 til og med 31.03. 2020

$3. TILSETTING

Tilsetting skal skj e skriftlig, j f AML $ 14-5.

Prøvetid
Det kan ved ansettelsen avtales en prøvetid p å 6 m åneder . Avtale om prøvetid nedfelles i
arbeidsavtalen . Nytilsatte skal få nødvendig oppfølging, veiledning og evaluering i prøvetiden
j f retningslinj er .

Fast/midlerti dig
Som hovedre gel tilsettes i faste stillinger. Midlertidig ansettelse kan giores ctt er
Arb eidsmi lj olovens $ 14-9.

Arbeidsgiver skal informere om og drøfte bruk av innleid arbeidskraft og midlertidige
tilsettinger m inst to ganger i året, j f. a rb eidsmil jolovens bestemmelser om midlertidige
stillinger. Unntatt h erfra er vikariater. Arbeidsmarkedstiltak forutsettes b ehandlet etter de
regler som gjelder for disse

Heltid/deltid/fortr innsrett

Det skal som hovedregel tilsettes i 100 % stilling med mindre arbeidsgiver vurderer at det er
nødvendig b ehov for deltidstilsetting.
Ved ledig stilling har deltidstilsatte fortrinnsrett til utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil I 00
%  stilling, dersom vedkomm ende er kvalifiser t for stillingen, fremfor at arb eidsgiver foretar
ny ansettelse i virksomheten, j f. AML § 14- 3.
Arb eidsgiver skal informere og drøfte bruk av deltidsstillinger m ed de ti11itsvalgte. De lokale
parter skal drøfte og utarbeide retningslinjer for bruk av deltidsstillinger .

Kvalifikasjonsprinsippet
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Ved tilsett inger skal det tas hensyn til søkernes kvalifikasjoner, utdanning, erfaring og
personlig egnethet). Når søkere står kvalifikasj onsm essig likt foretrekk es den søker som har
lengst tj eneste i foretaket.

§ 4. OPPSIGELSE

Oppsigelse skal skje skriftlig, j f AML $ 15-3.

I prøvetiden gjelder normalt  1  mnd gjensidig oppsigelsesfrist. Etter prøvetidens utløp er den
gjensidige oppsigelsesfri sten norm alt 3 maneder og begynn e alope fra og med forst e dag i
måneden etter at oppsigelsen fant sted.

Ved beregning av tj enesteansiennitet ved oppsigelse som følge av for eksempel
nedbemanning eller omstrukturering skal tj enesteansiennitet opptj ent i fylkeskommunen pr
31.12.01 medregnes dersom den ansatte fikk sitt ansettelsesforhold overført til
Sjukehusapoteka Vest HF pr 01.01 .02. Med tj enesteansiennitet menes tiden fra siste gangs
ansettelse i Sjukehusapoteka Vest HF/fylkeskommunen.

II SOSIALE BESTEMMELSER
Det vises til sosiale bestemmelser for alle ansatte i H elseforetakene mellom Spekter og
Hovedsammenslutningene ( A l )

Medlemmer som ikk e blir dekk et av overenskom sten skal ha rettighetene som personlig
ordning.

III BESTEMMELSER KNY TTET TIL ARBEIDSTID OG
GODTGJØRING

§  5. ARBEIDSTIDSORDNI NGER.

1 Generelle arbeidstidsbestemmelser

D efinisj on
Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker etter lov og avtale står t il disposisj on for
arbeidsgiver . Aktivt arb eid regnes i sin helhet med i arbeidstiden, m ens hj emmevakt
m edregnes forholdsmessig, j f. pkt. 4.

Ordiner arb eidstid 3 7,5 timer
Den ordinære arbeidstid skal ikk e overstige gjennomsnit tl ig 37,5 timer pr . uke i 100% still ing
over en planperiode som definert i SA V Særavtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstid.

Ordin e r arbeidstid 35,5 tim er
Den ordinære arbeidstid skal ikk e overstige gjenn omsnittlig 35,5 timer pr . uke i følgende
tilfelle:

1. I turnusordninger hvor ordinært arbeid må utføres mellom kl 20.00 og kl 06.00 og/eller minst hver 3.
søndag.

2. Ved døgnkontinuerlig skiftarbeid.
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3. Arbeidstakere i fast nattjeneste samt arbeidstakere I fast kveldstjeneste som er en del av en
turnusordning når deler av tjenesten faller I t idsrommet l<i. 20.00 - kl. 06.00.

Ordine r arbeidstid f or tredelt turnusarbeid
For tredelt turnusarbeid som ikke faller inn under pkt. 1.5 og som innebærer at den enkelte
arbeidstaker må arbeide minst hver tredj e søndag, reduseres den ordinære arbeidstiden etter
pkt. 1.2 ved at hver time arbeidet pason- og helgedag, j f. aml § 10- 10 første ledd, regnes lik 1
time og 10 minutter, og hver time arbeidet om natten, j f . aml § 10- 11 første ledd, regnes Iik 1
time og 15 minutter, ned til gjennomsnittlig 33,6 timer pr uke. Den ordinære arbeidstid må
uansett ikke overstige gjennomsnittli g 35,5 timer pr uke.

Presiseringer vedrørende pkt om tredelt turnusarbeid
Deltid
Arbeidstakere som j obber deltid kommer inn under bestemmelsen når vilkårene er oppfylt. I
henhold til den p raks is som gjelder i staten, gi s arbeidstidsred uksj onen slilk at den gis uten
f orholdsmessig avkorting etter still ing sprosent. Det innebe rer el semp elvis at IS mi np aen
nattetime regnes som IS min uavhengi g av hvilken stillingsprosent ve dkomm ende har.
Bestemme lsens nedre begrensning i uk entlig arbeidstid pa 33,6 timergj elder f orholdsmessig
f or deltidsansatte.
Forholdet til overtid og ekstravakter
Tidsberegning en i p unkt I .4 gjelder laun f or almi nnelig arbeidstid (som er anf ort f or
arbeidsplanen) , og ikke f or ekstravakter eller overtidsarbeid.

Ordinær arbeidstid 33,6 timer
Den ordinære arbeidstid skal ikke overstige gjennomsnittli g 33,6 tim er pr. uke ved
helkontinuerlig skiftarbeid eller i sammenlignbare turnusordninger.

Fritak f or nattevalt
Arbeidstaker over  55 arfritas i størst mulig grad for nattevakter dersom de selv ønsker det og
det ikke medfører dokumenterte vesentlige ulemper for helseforetaket.

2 Arbeidsplan

Ved utarbeidelse av arbeidsplan skal det, så lang mulig i forhold til driftsbehov, tas hensyn til
at arbeidstiden fordeles mest mulig likt mellom de ansatte.

For drøfting av arbeidsplan vises til Arbeidsmiljølovens bestemmelser .

Arbeidsgiver tilstreber varslings frist på 4 uker for endring i arbeidsplan.

3 Vaktordning
For vaktordning vises til SAV Særavtale om tilkallingsvakt.

Behovet for og omfanget av vaktordninger skal drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte før
vaktordningen iverksettes, j f arb eidsmiljoloven $ 10- 3.
Det bør legges til rette for at gravide arbeidstakere etter 28. svangerskapsuke kan ha en
arbeidssituasjon som ikke medfører unødig belastning.
Vaktordningen skal innarbeides i en plan (jf. arbeidsmiljøloven  $ 103 ).

Arbeidstakerne  plikter adelta i den vaktordning som blir etablert.

%)
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4 Fleksible arbeidstidsordninger.
Arbeidstaker har rett til fleksibel arbeidstid dersom dette kan gjennomføres uten vesentlig
ulempe for virksomheten j amfør Arb eidsmi ljoloven $ 10-2. Ordning reguleres i tråd med
SAV administrativ bestemm else, bekj entgj011 i Personalhånboken.

§ 6 GODTGJØRING FOR SÆRSKILT ARBEIDSTID OG
OVERTID

1.0 Generelt
Godtgjøring etter punkt 1.1- 1.5 betales ikke under overtidsarb eid.

1.1 Lordags- og søndagstillegg
For ordinaert arbeid mellom kl. 00.00 lordag og kl . 24.00 sondag, betales et tillegg pr. arbeidet
time avhengig av omfang av helgearbeid etter oppsatt arbeidsplan.

Med virkning fra 1. j anuar 2017 endres satsene i punkt 2.1 slik:
For arbeid til og med 16 timer pr helg:

2\ i l l {ff 3 3r pr i i i ll y

0- 17 Minst kr 40,-
18- 21 Minst kr 70,-
22- 26 Minst kr 85,-

For arbeid som samlet overstiger 16 timer eller mer pr helg:
?t"'TffimflJ''" '\ · · "11EE{$ f l BUEl i t .au 1i t 3 { /

0- 17 Minst kr 50,-

18- 21 Minst kr 75,-

22- 26 Minst kr 90,-

Time lonnet arbeidleks trahj elp
Lørdags- og sondagstillegget er minst kr 40,- ua vh engig av antall helger p r år.
M erknad 1:
Punkt 2.1 om gradering av lørdags- og søndagstillegg er innrettet f or astimule re til fl ere hele
stillinger og j evnereimer rettferdig f ordeling av den ubekvemme arbeidstiden mellom ansatte
og grupp er.
Merknad 2:
Tilsvarende ordning om lørdags- og søndagstillegg ip kt. 2.1 er avtalt mellom Sp ekter og YS i
særavtale av 13. j anuar 2014.

1.2 Helge- og høytidstillegg
For ordina rt arb eid mellom kl 00.00 og kl 24.00 på helge- og høytidsdager, på påskeaften
samt for arbeid mellom kl 12.00 og kl 24.00 onsdag for skj aertorsdag, pinse-, jul- og
nyttårsaften, betales et tillegg på 1 1/3 timelønn per arbeidet time.

Etter at spørsmålet er drøftet mellom partene i helseforetakene) kan det i stedet for
godtgjøring etter dette punkt helt eller delvis gis 1 1/3 times fri per arbeidet time. Slik fi.itid
skal ikk e legges til de tider/dager som er nevnt under dette punkt og skal for owvri g gis innen 1
måned dersom partene ikke blir enige om noe annet.

6



Arbeidstakere med ordin ær dagarbeidstid slutter arb eidet, uten trekk i lønn, Id 12.00 onsdag
før skj ærtorsdag, pinse-, jul- og nyttarsaften . Ovennevnte arb eidstakere med tj eneste på lørdag
gis fri p åskeaften uten trekk i lønn .

Betalingsbestemmelse: Beordret tj eneste på nevnte dager/aftener godtgjøres i henhold til pkt.
Prosenttillegg helg/høytid for arbeidstakere med skift/turnusarbeid Dette punktet gjelder også
for deltidstilsatte.

1.3 Kvelds- og nattillegg
For arbeidstakere som arbeider etter ski ft eller turnusplan (ski ftende arbeidstid fra dag til dag
og/eller fra uke til uke) betales et tillegg per time for ordinært arbeid mellom kl 16:30 og kl
07.00.

Tillegget utbetales etter følgende tabell :

fie.titi llliii ti #i l g£i i IJler f3et
,

220 000 289 999 45,-

290 000 329 999 54,-

330 000 339 999 56,-

340 000 349 999 58,-

350 000 359 999 60,-

360 000 369 999 62,-

370 000 379 999 64,-

380 000 389 999 66,-

390 000 399 999 68,-

400 000 og høyere 70,-

Arbeidstakere som ikke arbeider etter sk ift eller turnusplan, tilstås kr. 2 1.00 pr arbeidet time
for ordinært arbeid mellom kl. 16:30 og kl. 07.00.

1.4 Erstatning av fridag
Dersom fridag som er erstatning for arbeid på søndag (ukentlig fridag, j f. arbeidsmiljeoloven $
10- 8 (2) og ( 4)) faller på helge- eller høytidsdag, skal det gis 1 ekstra fridag innen 1 måned.
Kan slik fridag ikke gis, skal det utbetales ordinær daglønn. Dersom turnusplanen i en uke
hvor søndag er arbeidsdag, inneholder 2 eller flere fridager, skal den første av dem anses som
erstatning for arbeid på søndag. Dette så fremt ikke annet er konkret fastslatt i turnusplanen.
Tilsvarende gjelder også for hj emmevakt der vakten er innarbeidet i arbeidstiden i henhold til
oppsatt plan, j f. punkt 4.

1.5 Pensjonsgivende tillegg
De regler og den praksis som gjaldt pr 30. april 2002 for aomgjore tillegg/godtgjoringer til
pensjonsgivende inntekt videreføres.

2. Overtid

2.0 Definisjon
P l agt arb eid ut over den ordin a re arb eidstid er overt idsarbeid.
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2.1Avregning saldo overtid
For overtid som tas ut som avspasering time for time med overtidstillegg som økonomisk
godtgjøring gjelder at avregning av timesaldo skj er hver 4 mnd. Det kan ikke overføres mer
enn 37,5 timer pluss mellom avregningsperi odene. Overskuddstimer pr tidspunkt for
avregning går til utbetaling.

2.2 Avgrensning
Overtidsarbeid skal inn skrenkes mest mulig. Bestemm elscene gjelder ku n for arbeidstakere i
heltidsstillinger . Deltidstilsatte har likevel kr av pa overtidskomp ensasj on dersom de pålegges
aarbcide u t over det som er fastsatt for full stilling per dag (dog minimum 6 timer dersom
arbeidstiden varierer fra dag til dag) eller per uke. Deltidstilsatte utbetales godtgjøring for
forskjøvet arbeidstid, j f. pkt. 3 .8.
Arbeidstakere som har arbeid av ledende art eller som har en særlig selvstendig stilling, har
som h ovedregel ikke rett til overtidsgodtgjoring. Slik godtgjoring kan like vel utbetales nar
arbeidstakerne:

a) følger dem de er satt til å lede
b} går Inn I en oppsatt arbeidsplan
c) er pålagt overtidsarbeid av overordnet leder som kan kontrollere utføringen av arbeidet. I silke tilfeller

kan det utbetales overtidsgodtgjøring for Inntil 300 timer I kalenderåret.

2.3 Prosenttillegg for arbeidstakere med dagarbeidstid

2.3.1 133 1/3 %
For overtidsarb eid utfort pa helge- og hoytidsdager og paskeaften samt etter k l 12.00 pa pinse-
, jul- og nyttarsaften og onsdag for skj aertorsdag.

2.3.2 100 %
1. For overtidsarbeid utført mellom kl 21.00 og kl 06.00. For overtidsarbeid påbegynt før kl 06.00 som varer

fram til arbeidstidens begynnelse.
2. For overtidsarbeid på lørdager og søndager.
3. For overtidsarbeid utført etter den ordinære arbeidstids slutt på dager før helgedager.

2.3.3 50  %
For overtidsarb eid utfo rt til annen tid enn foran nevnt.

2.4 Prosentt illegg for arbeidstakere med ski ft /turnusarb eid

2.4.1 133 1/3 %
For overti dsarbeid utfort pa helge- og hoytidsdager og paskeaften og etter kl 12.00 papins e-,
jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

2.4.2 50 %
For overtidsarbeid utført de 2 første timer umiddelbart før det ordinære skift begynner samt
for overtidsarbeid utfort de 4 forst e timeru middelbart etter det ordiner e ski ft slutter  (jf.  pkt.
3.4.3).

2.4.3 100 %
For overtidsarbeid som sammenlagt overstiger 4 timer utført umiddelbart før eller etter
ordinært skift samt for overtidsarbeid utført til andre t ider enn de som framgår av pkt . 2.4.1 og
2.4.2.
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2.5 Overti d etter tilkalling
Overtidsarbeid som etter tilkalling ikk e finn er sted umiddelbart etter eller for den ordinaere
arbeidstid, godtgjøres som om arbeidet varte i minst 2 timer. Hvis arbeidet avbrytes, betales
ikke ekstra for nytt overtidsarbeid dersom dette påbegynnes innenfor de beregnede 2 timer.
For ovri g regnes pabegynt halvtime som halv time. Bestemmelsen gjelder ikke overti dsarb eid
som har sammenheng med vakt- eller beredskapstj eneste.

2.6 Divisor for overtid
Overtidstillegg utregnes etter 1850 timer pr år.

2.7 Forskj ovet arbeidstid
Når partene i helseforetakene er enige om aforskyve arbeidstiden, betales 50 %  tillegg for
den tid som faller utenom vedkomm ende sin ordinære arbeidstid. Tidspunktet for 100 %
tillegg forskyves tilsvarende.

Varsel om forskjøvet arbeidstid skal så vidt mulig gis 3 dager i forveien, og aldri mi n dre enn
1 dag i forveien. Hvis en arbeidstaker p l egges forskjovet arbeidstid samme dag eller natten
etter at vedkomm ende har hatt alminn elig arbeidstid, betales som for overtid innt il
arbeidstidens begynnelse neste dag.

Forskjøvet arbeidstid foreligger ikke hvor det på grunn av forholdene etter drøftinger, j f. pkt.
4, er fastsatt en særskilt inndeling av arbeidstiden for enkelte arbeidstakere, j f.
arbeidsmiljøloven §§ 10- 3 og 10- 5.

Partene er enige om folgende presis ering er:
a) Bestemmelsen om ett døgns varsel forstås slik at varsel skal gis senest kl. 12.00 dognet før

forskyvningen av arbeidstiden skal finne sted.
b) Tillegg for forskjøvet arbeidstid utbetales for den faktiske utforte (forskjovede) arbeidstid.
c) Dersom den utf rte (forskjovede) arbeidstid er kortere enn arbeidstiden etter turnusplanen, skjer det

Ingen Innarbeiding eller trekk i lønn.
d) Dersom den utforte (forskjovede) arbeidstid er lenger enn arbeidstiden etter turnusplanen, godtgjøres

den forlengede arbeidstid som overtid.
e) Dersom forskyvningen av flere arbeidsperioder (vakter) varsles samtidig, utbetales overtidsgodtgjøring

etter pkt. 3 først når summen av den utforte forskjovede arbeidstid overskrider summen av den
arbeidstid som skulle ha vært utført etter turnusplanen.

f) Bestemmelsen om forskjøvet arbeidstid gjelder også ved forskyvning av arbeidstid til dag som er fridag i
den opprinnelige turnusplan, dog slik at det alltid gis fridag I samsvar med arbeidsmiljøloven § 10- 8 (2).

g) Tille gg for ubekvem arbeidstid utbetales for faktisk utført arbeidstid I samsvar med pkt. 2 .

VVarsling senere enn kl. 12.00 dagnetf or f orsly vning:
a) Dersom det ikke er mulig agi varsel slik som forutsatt I innledningen til pkt. 3.8, vil bestemmelsene om

overtid komme tilanvendelse.
b) Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker i det enkelte tilfelle er enige om at arbeidstakeren får fri hele eller

deler av den arbeidstid som skulle vært utført, skal silk fritid regnes som avspasering av overtiden lime
mot time, slik at bare overtidstillegget utbetales for den avspaserte tid.

c) Dersom varsel gis umiddelbart etter fremmøte, godtgjøres som for 2 timers arbeid selv om
arbeidstakeren forlater arbeidsstedet umiddelbart.

§ 7. REISERE GULATIV.

Som hovedregel skal Statens reiseregulativ nyttes i foretaket.
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Avregning av timesaldo reisetid skj er hver 4 mnd og det kan ikke overføres mer enn 37,5
timer pluss mellom avregningsperi odene. Oversku ddst imer pr tidspunkt for avr egning gar til
utbetaling.

Kompensasjon for reisetid i tilknytning til ordinaert arbeid

For arbeidstid på reiser gjelder følgende:

1.
a ) Reisetid i ordinær arbeidstid regnes fullt ut som arbeidstid.
b) Reisetid utenom ordinær arbeidstid på hverdager, regnes som arbeidstid med en 1/2

tim e fra og med 2. time. Den første t imen regnes ikk e som arbeidstid.
c) Reisetid på frilørdager, søndager, påskeaften, helge- og høytidsdager, samt etter

kl .13.00 papinse-, jul-, nyttarsaften og onsdag for skje rt orsdag regnes lik 1/2 tid.
Dette gjelder fra og m ed første time.

2. Arbeidstaker som pålegges reiser p å dager som nevnt under 1 b og 1 c, gis fri et tilsvarende
antall tim er en annen virkedag, dersom arbeidstakeren ønsker det og tj enesten tillater det.
Dersom slik fritid ikke kan gis, utbetales timelønn + 50  %  for den beregnede reisetid. Kvelds-
/nattillegg og lørdags- /søndagstillegg utbetales ikke.

3. Reisetid m ellom kl. 22.00- 06.00 blir ikke regnet som arbeidstid når arbeidstakeren har rett
til nattillegg eller nytter soveplass.

4. Arbeidet tid utover ordinær arbeidstid regnes som overt id. Dette gjelder også nødvendig
for- og etterarb eid som må tas under reisefraværet og som har tilknytning til reiseoppdraget.

5. Reisetid er den tid som medgår på reisen mellom arb eidssted/bosted og forr etni ngssted,
inkludert nodvendig ventetid und erveis. Dersom reisen omfatte r flere forr etningssteder,
regnes tid for reiser m ellom forretningsstedene som reisetid. Tid som tilbringes p å hotell o.l.
regnes ikk e som reisetid.

6. Bestemmelsene ovenfor gjelder ikke for arbeidstakere som har arb eid av ledende mt eller
som har en særlig selvstendig stilling eller som har se rski lt komp ensasj on for reisetid. Det
fastsettes ved lokale særavtaler hvilke arb eidstakere dette gjelder .

§ 8. STEDFORTREDERTJENESTE/KONSTITUERING.

8.1. Stedfortredertjeneste.

Med stedfortredertjeneste men es å overta et u tvidet arb eids- og ansvarsomrade, h erunder
konstituerin g i lederstilling. Enhver arbeidstaker plikt er aut fore stedfortredertjeneste.

Ved palagt stedfortr edertj eneste i hoyere lonn et stilling for et tidsrom utover en arbeidsuke i
sammenheng, blir utbetalt den høyere stillingens lønn ( eksklusiv personlig tillegg) fra første
dag under foru tsetning av at arbeidstakeren overtar stillingens fulle arbeids- og
ansvarsområde.
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Ved beordring til høyere lønnet stilling, men der arbeidstakerne ikke utfører alle
arbeidsoppgav er eller er pålagt hele ansvaret som er tillagt stillingen, kan det avtales en
passende godtgjørelse.

Stedfortredertillegg blir ikke gitt for ferievikariat ved avvikling av lov/avtalefestet ferie.

8.2. Konstituering.
Ved konstituering (midlertidig tilsetting ) i nøkkelstillinger skal det foreligge j obbeslcrivelseog
avtales kompensasj on . Som hovedregel skal det konstitueres i stillingen når det er på det rene
at stillingen vil bli stående ledig utover en m aned grun net sykdom, permisj on eller lignende.

IV ANDRE BESTEMMELSER

$ 9. PERMISJONER.

Detvises til Sjukehu sapoteka Vest HFs permi sj onsreglement.

N år vektige velferdsgrunner foreligger, k an arbeidstaker tilstås velferdsp ermisjon med lønn i
inntil 14 dager .

$ 10 LIKESTILLING, MANGFOLD, INKLUDERING OG
LIVSFASEBEHOV.

Sjukchusapoteka Vestarbeider m ed atilrett elegge for likestilling, mang fold, integrering og
livsfasebehov i trad m ed mal for Helse Vest. D et omfatter bade rekr utt ering,
kompetanseutvikling og lonnspolitikk.

Ledere p å de forskj ellige ansvarsområdene i foretaket har plikt til å ivareta likestillings- og
mangfoldsarbeidet.

SAV er IA virksomh et. Det legges stor velet på et lavest mulig sykefravær, oppfølging av og
tilrettelegging for å få sykem eldte raskt tilbake i j obb, tilrettelegging for arbeidstakere med
redusert arbeidsevne og eldre arb eidstakere som et ledd i arbeidet med avidereutvikle et godt
og attraktivt arbeidsmiljø. Partene er enige om aarbeide aktivt for dette, og at ivaretakelse av
de ansatte som er på j obb inngår .

$ 11. KOMPETANSEUTVIKL ING

Sjukehu sapoteka Vest HF er en kompetansebedrift som er avhengig av rilctig kompetanse for
å kunne skape konkurransefortrinn. Mål for kompetansearbeid finnes i SA V Strategiplan.

Kompetansesatsingen i Sjukehusapoteka Vest er nedfelt i arlig, rul leren de komp etanseplan.
Her inngår både verktøy og lokale og sentrale tiltak .
Det skal sikr es at alle ansatte får tid til j evnlig faglig opp datering i tråd m ed føringene i
helsepersonelloven, apotel<loven og komp etansebehov i stilling. I den årl ige
m edarbeidersamtale sk al det avtales individuelle gjensidig forpliktende utviklingstiltak, med
utgangspunkt i SAV Handlingsplan for K omp etanse og den enkeltes b ehov .

Det gis fri m ed lønn inntil 2 arbeidsdager før eksamen(er) og eksamensdagen(e) ved avtalt
relevant etter og videreutdanning. Dokumentasjon på utdanning vedlegges søknad.,J

-7> •
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Ved utdanning som finan sieres av SAV m det paregnes bindingstid etter fullfort utdanning
på inntil tilsvarende tid som utdanningstiden (gjennomført eksamen eller kursbevis). Ved
avbrutt utdannelse eller oppsigelse fra arbeidstaker før bindingstiden er ute vil det bli vurdert
om kostnadene ved utdanningen kreves tilbakebetalt. -

$ 12 FJERNARBEID
Part ene konstaterer at arbeidet i mange virksomheter organiseres på annen måte enn tidligere.
Teknologien gjor det i storre grad mulig aarb eide pageografisk avstand fra det faste
arbeidsstedet.

Med fjernarbeid forstås hj emmekontorløsninger, og mulighet til alogge seg på
arbeidsområder utenom kontoret. Slike løsninger inngår i Sjukehusapoteka Vest sin
livsfasesatsing.

Der tj enesten tillater det kan det med den enkelte skriftlig avtales fjernarbeid . Fj ernarbeid
skal være frivillig. Ordningen kan omfatte vpn-leosning (tilgang til SAV arbeidsstasjoner fra
andre steder enn SA V lokaler, for eksempel på reise/hj emme som del av fleksibel arbeidstid)
eller hjemmekontor (fast arbeidstid hj emme i en gitt periode, regulert i egen avtale.
Hovedregel er at arbeid skal utføres i SAV sine lokaler, og hj emmekontor må ikke erstatte
fysisk tilstedeværelse. Vilkår om forsila'ing inngår i avtalen.

De tillitsvalgte informeres om inngåtte avtaler om hj emmekontor.

V LØNNSSYSTEM

$ 13. LONN.

Overordna prinsipp
Overordna personalpolitikk fastslår at Sjukehusapoteka Vest bru ker lonn aktivt som
virkemiddel for askape resultat og oppna vikti ge og priorit erte malsettingerpakort og lang
sikt. Videre ønsker vi abruke lonn til å stimulere til arekrutt ere og beholde nødvendig
kompetanse og gode medarbeidere. Lønn er kompensasjon for arbeid og ansvar, og skal
gjenspeile en stillings oppgaver, ansvar, kompetanseh av og den ansattes j obbutførelse.

Hovedarena for lønnsfastsettelse er tilsetting i stilling. Lønnsutvikling i stillingen skj er i all
hovedsak på bakgrunn av årlige sentrale og lokale forhandlinger.

Lonnsbestemmelser
Generelt

Med lønn m enes fast lønn, alle faste årlige tillegg, samt lønnsmessige tillegg etter oppsatt
tjenesteplan. Med timelonn forstas fast lonn utenalle lonnsmessige tillegg med folgende
divisor, dersom ikke annet er avtalt:
• 37,5 timer s uke: 1950
• 35,5 timers uke: 1846
• 33,6 timers uke: 1747

Deltidsansatte utbetales forholdsmessig lønn . Godtgjøringer beregnes i forhold til timelønn .

12



Grun lonn

Det er etablert 5 stillingsgrupper:

I - - - - - - + - - - - -
- - - - - - -

l lil ur' 5:4 ) I + +/ ft @REP/ i i $/}lij f « 1 , ·I i t + { I $ +' Hf 1 l i t

1 St illinger hvor det som hovedregel ikke st illes krav om særskilt utdanning

2 St illinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 ars
videregående ut danning

3 St illinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års
videregående utdanning og autorisasjon etter lov om heisepersonell

4 St illinger hvor det som hovedregel kreves 3 års høyskoleutdanning m. fl.

5 Stilli nger hvor det som hovedregel kre ves3-arig hy skoleutdanning og
fagspesifikk eller tverrfaglig pesialutdannlng/ universitetsutdannlng av lavere
eller høyere grad

Minstelonnsgarantier
Følgende minstelønnsnivåer gjelder fra 01.06.2020:

Stillingsgrupp e 1 -  Stillinger hvor det ikke kr eves se rski lt utdanning

0 års lønnsansiennitet 325.000

4 års lønnsansiennitet 330.000

8 års lønnsansiennitet 341.000

10 års lønnsansiennitet 386.000

16 års lønnsansiennitet 413.000

Stillingsgrupp e 2 og 3 -
Fagarbeiderstillinger/3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell

0 års lønnsansiennitet 361.000

4 års lønnsansiennitet 366.000

8 års lønnsansiennit et 379.000

10 års lønnsansiennitet 433.000

n gsgruppe - i ng er vor e rreves øys w eu
0 års lønnsansiennitet 413.000

4 års lønnsansiennitet 428.000

8 års lønnsansiennitet 453.000

10 års lønnsansiennit et 503.000

Still ' 4 Stilli h det h  li  l tdanning

Stillingsgrupp e 5  -  Stillinger det kr eves hoyskoleutdanning med sp esialutdanning

0 års lønnsansiennit et 453.000

4 års lønnsansiennit et 478.000

8 års lønnsansiennit et 513.000

10 års lønnsansiennitet 541.000



Merknad:
Innp lassering pa minstelonnsstige er ikke til hinder f or at arbeidstakere ka n avlonnes hy ere
enn stigene.

Basislønn: Grunnlønn og de tillegg som er avtalt inngår. Omregnes til timelønn og danner
grunnlag for beregning av overtid og merarbeid.

Lønns ansiennitetsregler
Lonnsansiennitet fastsettes ved tilsetting etter folgende r egler:

• Lonnsansiennitetregnes fra tidligst fylte 18 ar.
o Ansiennitetsdato fastsettes  til  den 1, i tilsettingsmaneden pagrunnlag av godskrevet

lønnsansiennitet.
• Ved tilsetting i helseforetak godskri ves all offentlig og privat tjeneste fullt ut i

lønnsansienniteten. Som privat tj eneste regnes også arbeid i hj emmet og .
omsorgsarbeid med inntil 3 år. Som offentlig tjeneste regnes verneplikt .

• Fravær uten lønn i forbindelse med nedkomst og adopsjon medregnes med inntil 2 år i
lonnsansienniteten.

• Fagarbeider med avlagt fagprøve får verdiskapningsdelen av læretiden medregnet i
lønnsansiennitet.

• Det gis ikke lønnsansiennitet etter flere bestemmelser for samme tidsrom.

Ansiennitet etter ovennevnte regler gis med virkning fra 1. mai 2002. Tils atte som har fått
beregnet sin ansiennitet før avtalen trår i kraft, beholder denne.

Pensjonsgivende inntekt tilsvarer i hovedsak skattelovens personinntekt $ 12-2 : Lønn,
honorar, faste tillegg, feri epenger, sykepenger, foreldrepenger, rehabil iteringspenger,
attføringspenger, tidsbegrenset uførestønad m.v.

Tillitsvalgt - avlonning
De arbeidstakere som er innvilget hel permisjon for afungere som tillitsvalgt, skal som
minimum sikr es den lønn som vedkommende ville hatt i sin opprinnelige stilling, inklusive
tillegg etter oppsatt tjenesteplan, dog ikke lavere enn kr . 400.000,-.
Tillitsvalgt som er innvilget pemtlsjon minst to dager pr uke som en fast ordning, skalha lonn
etter samme bestemmelse for den tiden vedkommende fungerer som sådan.

Lon sutbetaling.
Lønn skal utbetales som månedslønn. Månedslønnen er årslønn dividert på 12.
Lønnsutbetaling skjer den 12. hver måned over bank.

Lønnen skal være disponibel for de ansatte på denne dato. Hvis utbetalingsdato faller på-en
lørdag, søndag eller høytidsdag, skal lønnen være disponibel den foregående virkedag.

Feriepenger utbetales  i  henhold til ferieloven.

Arlige lonnsreguleringer,
Forhandlinger om lønnstillegg og B-dels overenskomst skjer på bakgrunn av innledende
forhandlinger mellom Spekter og de sentrale arbeidstakerorganisasjonene.
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Det som det kan forhandle om kan være (listen er ikke u ttømmende) :
• Hovedoppgjør (2010, 12,14 etc) ny B overenskomst
• Evt se ravta ler dersom partene er enige i at de inngar i oppgioret
• Funksj onstillegg og evt regulering
• Evt midler til individuelle tillegg
• Kompetansetillegg

Vedrorende individuelle tillegg etter lonnsamtale:
Alle m edlemm er omfattes av mulighet for individuelle tillegg; med følgende unntak :

• Nytilsatte etter 01.04 i forhandlingsåret
• Midlert idig ansatte med kort ere ansettelsestid enn 1 arpr 01.04 i forhandlingsaret
• Ansatte i ulønnet permisj on mer enn 1 år pr 01.04.14

Individuelle tillegg

Individuelle tillegg gis innenfor avt alte rammer etter lønnsamtale, og ihht gjeldende kri terier.
Dersom sentrale parter avtaler andre kriterier vil disse være gjeldende.
Individuelle tillegg gis m ed utgangspunkt i lønnssamtaler i forbindelse med årlige
lønnsoppgjør i de årene p artene sentralt er enige om at det skal avsettes midler til det. An satte
i lønnet permisj on skal ha regulering av grunnlønnen, og vil også få tilbud om lønnssamtale
for vurdering til individuelle tillegg.

For lonnssamtalel/individuelle till egg og kr it erier vi ses til p ersonalhåndboken. (dokument er
utarbeidet i sam arbeid med par tene)

Personlige lønnsjustering som administrativ beslutning
I ekstraordina re tilfeller kan arbeidsgiver gi lonn stillegg mellom lonn sopp gjeorene. Personlig
lønnsjuste1ing kan i slike tilfeller gis administrativt i dialog med Administrerende Direktør .
Her omfattes for eksemp el justering ved ansettelse og for å beholde særlig kvalifiserte
medarb eidere. HTV orienteres når dette angår medlemmer. I-ITV forutsettes aori entere
plasstillitsvalgt .

Urimeligheter
Hvis den enkelte m edarbeider m ener det er urimeligheter til stede, som gir grunnl ag for
revurdering av lønnen, kan saken tas opp med arbeidsgiver av den tilsatte selv eller av
tillitsvalgt.

Sikringsbestemmelser

Lokale ti llegg som gis u tover sentralt fastsatt minstelønn skal komme i tillegg til det
gjeldende minstelønnsni vået pr 0 1. 07 . 06 og senere.
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