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1. Generelt

1.1. Avtalen gjelder form edlemmet av FO og Fagforbundet som har et fast forpliktende
arbeidsforhold i Tyrilistift elsen.

1.2. Partene er enige om at ledere som t ap porterer direkte til daglig leder, eller som  et
arbeidsgivers representant i forhandlingene skal unntas over enskomstens
arbeidstidsordning og l n nsbestemme Iser.

1 3. Overenskomstens ikrafttreden og varighet følger av-overenskomstens d el A mellom
Spekter og LOStat.

2. Omplassering

2.1. Ved omplassering til annet, evt. lavere ln net sti lling grunnet y rkessykdom/ yr kesskade
(godkjent av NAV), inns kr enkning eller andre forhold som ikke skyldes arbeidstakeren,
skal arbeidstakeren som minimum beholde sin lønnsplassering som en personlig
ordning.

3. Oppsigelsesfrister

3.1 I prøvetiden gjelder en måneds gjensidig oppsigelsestid.

3.2 For midlert idige arb eidsforhold gjelder en måneds gjensidig oppsigelsesfrist.

3.3 For fast ansatt arbeidstakere er den gjensidige oppsigelsesfristen minimum 3 måneder

4. Stedfortredertj eneste/ konstituer ing

4.1. Ved stedfortredertjeneste/konstituering ut over en uke. skal det inngås avtale mellom
arbeidstaker og arbeidsgiver -om kompensasjon for dette. Dette gjelder ikke ved
ordinær ferieavvikling, Ved beordring/ konstitueri ng.til høyere lønnet stilling, men hvor
vedkommende ikke utfører a lle de arbeidsoppgaver eller er pålagt hele ansvaret som er
tillagt stillingen; skal det etter drøftinger med tillitsvalgte avtales en passende
godtgjør else.

5. Arbeidstid og arbeidssted

5.1. Arbeidssted fat ansatte i Tyt ilistiftelsen er definert t il å være i bedriftens lokaler eller
andre plasser hvor arbeidstaker står til arbeidsgivers disposisjon.

5.2. Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker etter lov og avtale står til disposisjon for
arbeidsgiver paarbeidsplassen j fr. AML. kapitt el 10.

5.3. Medleveror dning
Tyrilistiftelsen er omfatt et av forskrift omarbeidstid i ins titusjon som har
medleverordning for a ivareta sa rlige omsorg- og behandlingsoppgaver for personer
med rus- eller a tferdsproblemer.

Arbeidsrammen innebaerer per dags dato inntil 48 timer pr uke (52 uker), og skal
gjennomsnitts b er egnes over 6 uker. Dette inkluderer arbeid hver 6. helg 6
hoytidsdager/ helligdager og rode dager per ar,gjennomsnittsberegnet over 3 ar,samt
inntil 12 tur døgn per ar.Ved sammenhengende turdøgn gis følgende frikompensasjon:

-
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• 3-5 døgn - 1 dag fri
• 6-10 d gn- 2 dager fri

Frikompensasjon etter sammenhengende arbeid nyttår og påske gis på samme måte som
frikompensasjon etter tur.
Eksempel pa arbeidsti d og gjennomsnittsberegning for arbeidstidsordning i enhet ene
skal framkomme i Tyrilistiftelsens personalhn dbok.» Nye arbeidsplaner og endringer
skal gjøres i samarbeid med t illitsvalgte.

Ekstraordine re situasjoner i samfunnet gir adgang t il å opprette lokale og
tidsbegrensede avtaler vedrørende endringer i antall helger. Dette skal avtales mellom
partene,

5.4. Dagtidstillinger
For medarbeidere som jobber i dagtidstillinger er den ordinære arbeidstid 37,5 timer pr
uke. Arbeidstiden kan gjennomsnitts beregnes i hht AMLs bestemmelser, Iik evel slik a t
den ikke overstiger 37,5 timer pr uke i gjennomsnitt

5.5. Tredelt turnus og nattevakter
For medarbeider e som arbeider t redeltt urnus og nattevakter er den ordinære
arbeidstiden 35,5 timer pr uke. ' · · · '

Arbeidstiden kan gjennomsnitts beregnes i hht AMLs b estemmelser; likevel slik at den
ikke overstiger 3 5,5 timer p r uke i gjennomsnitt.

5.6. Alle medarbeider e iTyrili deltar paTyriliutdann ing, pers onalseminar, fagfora og
stiftelsessamling uten kompensasjon. Fritid som folger av arbeidsplan gis ti lbake hvis
den faller på. noen av disse arrangementene.

5.7. Spisepause
Spisepausen er inkludert i arbeidstiden

5.8. Overti d
Pålagt arbeid utover den ordinære arbeidstid er overtidsarbeid. Overtidsarbeid skal
innskrenkes mest mulig. Kompensasjon for overtid gjelder kun for arbeidstakere i

heltidsstilling. Deltidstilsatte har likevel krav på overtidskompensasjon dersom de
pålegges å arbeide ut over det som er fastsatt for full st illing per dag ( dog minimum 6

timet dersom arbeidstiden varierer fra dag til dag) eller per uke.

6. Lonn og tillegg
6.1 Lønn fastsettes ved t ilsetting av arbeidsgiver ut fra relevant dokumenter t utdannelse og

praksis, arbeidsoppgaver, ansvar og funksjon. Lovf estet permisj on ved f dsel og adopsj on;
verneplikt og omsorgsarbeid i hjemmetinntil 2 år medregnes. j f. Tyrilistift elsens
personalhåndbok pkt om lønnsplassering.

6.2 Med lønn menes fast årslønn i henhold til minstel nnssystemet, faste årlige tillegg samt
eventuelle lons messige tillegg etter oppsatt arb eidsplan.

Timelønn beregnes etterfølgende divisor :

• 37,5ti mers u ke: 1950
• 35,5 timers uke: 1846
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6.3 Tillegg for medleverordning
Fast t illegg utbetales for medarbeidere som arbeider i medleverordning i
behandlingsenhetene. Tillegget er kompensasjon for kveld og nattarbeid, helg og
helligdag, samt turdeltagelse j f. punkt 4.3 .
Tillegget utgjor 1.100 %s tilling kr 114.600,- pr år.

6 .4 Tillegg for dagt idst illinger
Fast tillegg kan avtales for medarbeidere som arbeider 3 7,5 t dagtid pr uke. Tillegget
b eting er at stillingen krever fleksibilitet og ubekvem/ forskjv et arbeidstid. Dette skal
ikke forstås som at stillingen er en særlig u avhengig. T'ill egget utgjør i 100 % stilling pr
4 6.900,- pr ar.

6.5 Tillegg for t redelt turnus og nattevakter
For medarbeidere som arbeider 35,5t pr uke i hht. d en enkeltes arbeidsplan. Tillegg vil
variere avhengig av st illingsprosent, antall kvelds- og nattevakter, samt helgearbeid.

Lørdags- og søndagst illegg:
For arbeid mellom kl . 00.00 lordag og kl. 24 .00 søndag betales et ti llegg pa kr. 60, - per
arbeidet tim e.

Kveld- og nattillegg:
For arbeid mellom kl.17.00 o g kl. 06.00 betales et tillegg pa kr. 65,- per arbeidet t ime.

Helligdagst il legg:
For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 og kl.24.00 pahelligdager, på påskeaften samt
arb eid mellom kl . 15.00 - kl. 24.00 pi n se-, jule- og nyttarsaften betales et till egg pa1 1/ 3

timelønn pr arbeidet time.

I stedefor helligdagsgodtgjørelse kan det helt eller delvis gis 1 1/ 3 times fri pr:arbeidet
time. Slik fri kan ikke legges til tider/ dager som er n evnt under dette punktet.

6.6 Overti dst illegg
Overtid folger avp unkt 5.8. og kompenseres deretter.

Prosenttillegg for overtidsarbeid:
Det gis et tillegg på 1 33 1/ 3  %  fot overtidsarbeid ut før t på hellig- og høy tidsdager og
paskeaften. Samt etter kl . 15.00 papinse-, jul- og nyttarsaften.

Det gis et till egg pa 100 %:
• For overtidsarbeid ut ført mellom kl. 21.00 og 06.00.
• For overtidsarbeidpalordager og søndager .
• Overt idsarb eid som etter ti lkalling ikke finner sted umiddelbart etter eller før

den or dine re arbeidstid

Det gis et tillegg på 50 %for overtidsarbeid utfort til annen.tid enn foran nevnt.

Etter avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kan pålagt opparbeidet overtid i det
enkelte ti lfellet avspaseres time for time, Utenom fri t iden har arbeids take ren i slike
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t ilfelle kr av på å få utbetalt differansen mellom ordinær lønn og over tidsgodtgjør else
(overtidsti llegget).

Divisor for overt id er 1850 time r per år .

6.7 Lønnstabell (minstelønn)

Lønnstabeller gjeldende 01.04.2020 Tyrilistiftelsen

Still ingsgrupper Dår 2ar 4 ar 6 år Bår 10 ar 16 år

Ufaglært 316 611 327 105 337 600 3 50 196 390 076 400 000 421 561

Fagarbeider/
tilsvarende 364 8 88 375 383 385 878 398 472 438 354 444 000 450 000

fa arbeider
3-arig relevant 4 10 017 424 710 435 205 450 948 483 482 500 000 510 000
hø skoleutdannin

Relevant mastergr ad 458 295 469 839 479 284 4 89 780 538 056 550 000 560 000

Det tas f orbehold om at utregningen er korrekt.

• Tillegg for fagarbeider med r elevant ett er / v ider eutdanni ng pastudiepoeng er 1 O 000,-

• Tillegg for fagarbeider m ed relevant ett er/ vi dereutdanning pa 60 stu diepoeng er
20 000 -•

• Tillegg for 3-år ig høyskoleutdanningmed r elevant ett er/ videreutdanning p å 30
studiepoeng er 15 000,-

• Tillegg for 3-ar ig hy skoleutdanning med relevant ett er / videreut danning pa 30
studiepoeng er 30 000,-

7. Lønn under sykdom, foreldrepenger m.m.

Det vises til bestemmelsene i over enskomstens sentrale Del- A.

8.
8.1

8.2

Permisjoner

Velferdspermisjoner m ed lønn kan maksima.It innvilges for innti l 10 dager eller
tilsvarende i løpet av ett kalenderår i henhold til enhver tid gjeldende bestemmelser om
dette gitt i Tyrilistiftels ens per sonalhåndbok Permisjon m ed lønn skal søkes på for hånd.
Arbeidsgiver kan gjøre endringer etter drøftelser med de ti llitsvalgte.

Tyr ilistiftelsen ønsker at arbeidstakerne skal utvikle seg personl ig og faglig.
Arbeidstakerne opparbeider rett t il utviklingspermisjon i henh old til de enhver t id
gjeldende bestemmelser om dette gitt i Tyr ilisti ftelsens p ersonalhåndbok

9 .
9.1

Korn petanseutvikling
I henhold tHHovedavtalens § 44 skal Tyril isti ftelsen h a en helhetl ig k ompetansestr ate gi
som ivaretar virksomhetens behov og den enkelte a nsatt es ut vikling. Kompetanse
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erverves gjennom formell utdanning, intern eller ekstern Opplæring, faglig veiledning
eller som do kum en tet t realkompetanse, Behov for og type utdanning Og
kompetanseutvikling skal jevnlig drøftes med de tillitsvalgte.

9.2 Kostnadene til kompetanseutvikling i samsvar m ed bedriftens behov er bedriftens
ansvar.

9.3 Det skal være sammenheng mellom virksomhetens kompetansebehov, planlagt
kompetanseutvikling og l nn. Der utdanning er utført i samsvar med virks01nh etens
behov og etter avtale m ed arbeidsgiver, skal vedkommende arbeidstaker gis ny
lonnsinnplassering i henhold til gjennomfr t utdannin g.

10. Ferie og feriepenger
1 0.1 Partene er enige om at opptjentef eriepenger skal utbetales samlet i j uni og i feriearet.

Dette gjelder og om fer ien forskutteres eller overfare s hvorved feriepengeutbetaling ikke
endres.

10.2 5 dager kan t as ut som enkeltdager hvis ønskelig og hensiktsmessig. Når slike dager
legges i for- og etterkant av opptjent fri i hht tjenesteplanen, skal i utgangspunktet hele
perioden ans es som feri e.

11. Pensjons- og personalforsikringsordninger
11.1 Arbeidstakerne er omfattet av p ensjonsordning i henhold til lov om innskuddspensjon og

Tyrilistiftelsens personalforsikringer.

1 1.2 Endringi gjeldende Pensjonsordning skai avtales med de tillitsvalgte.
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