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1. VIRKEOMRÅDE/ OMFANG
Overenskomsten gjelder alle medlemmer av Fagforbundet som er ansatt i 2Care.
Overenskomsten gjelder arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold med en på
forhånd fastsatt arbeidstid/ evt . gjennomsnittlig arbeidstid per uke.
Direktør 2Care og dennes ledergruppe er unntatt.
2. SOSIALE BESTEMMELSER
2.1 Lønn med sykepenger, svangerskaps- og foreldrepenger
Når en som er ansatt og har tiltrådt stilling i bedriften er borte fra arbeidet med rett til
sykepenger, svangerskapspenger og foreldrepenger etter bestemmelsene i
Folketrygdloven, skal vedkommende være sikret en godtgjørelse tilsvarende full lønn i
sin heltids- eller deltidsstilling, uten hensyn til bestemmelsene om inntektsbegrensning
(G- begrensningen).
2.2 Lønn ved omsorgspermisjon
Arbeidstaker som tar omsorgspermisjon etter bestemmelsene i arbeidsmiljølovens§ 12-3 nr.
(1) skal sikres 2 uker (10 dager) fri med lønn. Permisjonen avvikles normalt i løpet av de
to første ukene etter hjemkomst.
2.3 Barn og barnepassers sykdom
Arbeidstaker som har rett til permisjon iht . til arbeidsmiljølovens§ 12-9 (1) har rett
til full lønn ved permisjon i inntil 10 dager hvert kalenderår eller inntil 15 dager
dersom arbeidstaker har omsorg for flere enn to barn. Retten til full lønn gjelder
til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Aldersgrensen på 12 år gjelder
ikke ved sykdom hos funksjonshemmet barn.
2.4 Lønn ved fri til amming
Arbeidstaker som arbeider hel dag og som tar fri i henhold til arbeidsmiljølovens§
12-8 (amming) skal i barnets første leveår være sikret tjenestefri med lønn i inntil 2
timer pr. dag.
2.5 Stedfortredertjeneste/ konstituering
Ved pålagt stedfortredertjeneste i høyere lønnet stilling utbetales etter en
ukes sammenhengende tjeneste, slik lønn som vedkommende ville ha fått ved
opprykk til stillingen, når vedkommende overtar stillingens fulle arbeids- og
ansvarsområde.
Ved beordring/ konstituering til høyere lønnet stilling, men hvor vedkommende ikke

utfører alle de arbeidsoppgaver eller er pålagt hele ansvaret som er til lagt stillingen,
kan det etter drøftinger med tillitsvalgte avtales en passende godtgjørelse.
2.6 Omplassering
Ved omplassering innen 2Care pga. sykdom, yrkesskade eller skade skal
arbeidstakeren minimum beholde sin faste årslønn eksklusive faste tillegg på
overgangstidspunktet.
2.7 Velferdspermisjoner
Når viktige velferdsgrunner foreligger kan en arbeidstaker tilstås velferdspermisjon
med lønn. Totalt kan inntil 12dager i velferdspermisjon innvilges pr. ansatt pr. år.
Det utarbeides et permisjonsreglement som drøftes mellom partene.
2.8 Gruppeliv- og yrkesskadeforsikring
De til enhver tid gjeldende forsikringsordninger i virksomheten gjelder alle ansatte.
Før det foretas endringer av forsikringsvilkårene, skal dette drøftes med de ansattes
t ill it svalgte.
2.9 Arbeidstøy
Arbeidstakere får utlevert arbeidstøy etter behov. Behovet drøftes så vidt mulig
mellom partene lokalt. De ansatte kan pålegges å benytte dette og hjelpemidler
som forefinnes i bedrift en. Arbeidstøyet er virksomhetens eiendom og skal leveres
tilbake ved avslutning av ansettelsesforholdet.
2.10 Livsfaseorientert personalpolitikk
Partene er enige om at det er viktig at virksomheten arbeider med å tilrettelegge for
ulike livsfasebehov.
2.11 Pensjon
Arbeidstakere er knyttet opp til den pensjonsordningen som til enhver tid er
gjeldende i bedriften. Arbeidsgiver kan ikke endre pensjonsavtale uten
forhandlinger mellom partene, med mindre det skjer endring i lov eller forskrift som
vil påvirke vilkårene.
3. ANSETTELSE, PRØVETID OG OPPSIGELSE
Alle ansatte skal senest innen 14 dager etter tiltredelse ha inngått en skriftlig
ansettelsesavtale, som angir ansettelsesbetingelsene i henhold til
arbeidsmiljøloven. Nyansatte skal sikres opplæring i bruk av utstyr, prosedyrer og
internkontroll.

Arbeidsgiver skal informere arbeidstakerne om ledige stillinger i virksomheten.
Ved t ilsetting og opprykk skal det i første rekke tas hensyn til søkerens
kvalifikasjoner (teoretisk, praktisk utdanning, praksis og skikkethet for stillingen).
Det skal som hovedregel tilsettes i fast stilling og tilstrebes heltidsstilling. Deltidsansatte
gis fortrinnsrett til ledige vakter, hvor de har søkt vakt, kompetansekrav innfris og som
ikke utløser overtid.
Arbeidsgiver skal minst en gang i året informere og drøfte prinsippene for bruk av innleid
arbeidskraft og midlertidige stillinger.
De lokale parter skal utarbeide lokale retningslinjer for hvordan redusert bruk av
deltidsstillinger kan oppnås.
De lokale retningslinjene skal bl.a. inneholde:
Prinsipper for unntak fra hovedregelen om ansettelse i full
stilling Deltidsansatte skal melde fra om de ønsker utvidet
stilling
Ved ledighet foretas en gjennomgang av arbeidsplaner og
oppgavefordeling for å vurdere sammenslåing av deltidsstillinger
Vurdering av om og eventuelt hvordan aktuelle arbeidstakere kan få utvidet
stilling Det bør vurderes om deltidsansatte gjennom egen kompetanseheving
kan kvalifiseres til å få utvidet sitt arbeidsforhold.
Det kan ved ansettelsen avtales en prøvetid på 6 måneder. I prøvetiden gjelder
normalt 1 måneds gjensidig oppsigelsestid.
For fast ansatte arbeidstakere skal den gjensidige oppsigelsesfristen være normalt
minst 3 måneder.
For øvrig vises til arbeidsmiljøloven§ 15-3.

4. ARBEIDSTID
Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver.
4.1 Ordinær arbeidstid 37,5 timer
Den ordinære arbeidstid skal ikke overstige gjennomsnittlig 37,5 timer per uke.
4.2 Ordinær arbeidstid 35,5 timer
Den ordinære arbeidstid skal ikke overstige gjennomsnittlig 35,5 timer per uke for
arbeid som oppfyller vilkårene etter Arbeidsmiljøloven§ 10-4 (4).

4.3 Arbeidsplan, vaktordning og gjennomsnittsberegning
Dersom den enkelte arbeidstaker arbeider til ulike tider på døgnet, skal det
utarbeides en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte
arbeidstaker skal arbeide, jf. Arbeidsmiljøloven §10-3. Slik plan skal utarbeides i
samarbeid med tillitsvalgte.
Forutsetter arbeidsplanen avtale om gjennomsnittsberegning og/ eller avtale om
unntak fra bestemmelsene om daglig og ukentlig arbeidsfri, vises det til
Arbeidsmiljøloven §§ 10-5 og 10-8.
Arbeidstakere plikter å delta i den vaktordningen som blir etablert.
Det er viktig for arbeidstakere som arbeider til ulike tider på døgnet å ha en forutsigbar
arbeidstid. Arbeidsplanen bør derfor gjøres kjent for arbeidstaker minst 4 uker før
iverksettelse.
4.4

Overtid

Pålagt arbeid utover den ordinære arbeidstid i full stilling 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 stilling per dag (dog
minimum 6 timer dersom arbeidstiden varierer fra dag til dag) eller per uke.
4.4 Forskjøvet arbeidstid
Partene er enige om at stabilitet i arbeidsforholdet er en forutsetning. Dette betyr
blant annet at anvendelse av forskjøvet arbeidstid begrenses mest mulig.
5. LØNN OG LØNNSMESSIGE TILLEGG
5.1 Definisjoner
Med lønn menes fast årslønn i henhold til minstelønnssystemet, faste årlige tillegg samt
eventuelle lønnsmessigetillegg etter oppsatt arbeidsplan.
Med timelønn forstås fast årslønn og faste årlige tillegg eksklusive lønnsmessige tillegg
med følgende divisor:
5.1.1 37,5 timers uke: 1950
5.1.2 35,5 timers uke: 1846

Overtidstillegg utregnes etter 1850 timer per år.
5.2 Lønnssystem/minstelønnsgarantier
Med virkning fra 01.04.22 er minstelønnssatsene som følger:
Stillinger

0 år

2 år

4 år

Uten særskilt krav til utdanning.

294.000

304.000

314.000

Krav om fagbrev eller tilsvarende

324.000

339.000

354.000

Sykepleier

454.000

464.000

474.000

Spesialsykepleier

474.000

484.000

490.000

* For spesialsykepleier i stillinger hvor det kreves autorisasjon som sykepleier samt relevant
videreutdanning.Lønnsansiennitet
Lønns ansiennitet fastsettes ved tilsetting etter følgende regler:
all tidligere praksis og erfaring som er relevant for stillingen
ansiennitet i bedriften
lovfestet permisjon ved fødsel og adopsjon
verneplikt
omsorgsarbeid i hjemmet godskrives med inntil 2 år
Lønnsansiennitet regnes fra tidligst fylte 18 år. Ansiennitetsdato fastsett es til den 1. i
tilsettingsmåneden på grunnlag av godskrevet lønnsansiennitet. Det gis ikke
lønnsansiennitet etter flere bestemmelserfor samme tidsrom.
5.3 Lønnsmessige tillegg
Godtgjøring etter pkt. 5.4.1 t.o.m. 5.4.3 betales ikke under overtidsarbeid.
5.4.1 Lørdags- og søndagstillegg
For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag betales et t illegg på kr.
50, per arbeidet time.
5.4.2 Kvelds- og nattillegg
For arbeidstakere som arbeider 35,5 timer per uke betales et tillegg på 40% av
timelønn per arbeidet time for ordinært arbeid mellom kl. 17.00 og kl. 06.00.
For arbeidstakere med ordinært dagarbeid, t ilstås kr. 21,- per arbeidet time for
ordinært arbeid mellom kl. 17.00 og kl. 06.00.

5.4.3Tillegg for arbeid på helligdager, høytidsdager og høytidsaftener
For ordinært arbeid på helligdager, høytidsdager og høytidsaft ener betales et tillegg på 133 1/3 % per
arbeidet time i følgende tidsrom:
Hellig- og høytidsdager:
Høytidsaftener:

kl. 00.00 - 24.00
kl. 12.00 - 24.00

Som høytid saftener i denne sammenheng regnes julaften, nyttårsaften, påskeaften og
pinseaften.
Godtgjøring etter 5.4.1 tilstås ikke ved arbeid etter denne bestemmelsen.
5.4.4 Godtgjøring for overtidsarbeid
Overtidsarbeid godtgjøres som følger:
a) For overtidsarbeid fra kl. 06.00 frem til kl. 21.00: 50 % tillegg.
b) For overtidsarbeid fra kl. 21.00 frem til kl. 06.00, samt lørdager og søndager: 100 %

tillegg.
c) For overtidsarbeid på helligdager, høytidsdager og høytidsaftener: 133 1/3 % tillegg.

Godtgjøring etter a og b tilstås ikke ved overtidsarbeid etter c.
Etter avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kan pålagt opparbeidet overtid i
det enkelte tilfelle avspaseres time for time. Utenom frititiden har arbeidstakeren i
slike tilfelle krav på å få utbetalt differansen mellom ordinær lønn og
overtidsgodtgjørelse (overtidstillegget).
5.4.5 Godtgjøring for forskjøvet arbeidstid
I de tilfeller der endringer er pålagt og varslet senere enn tre dager før forskyvning
finner sted, betales et tillegg på 50% av timelønn for den tid som faller utenom
vedkommendes ordinære arbeidstid.

