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HOVEDAVTALE 

1 	AVTALENS MALSETTING OG VIRKEOMRADE 

1.1 	Innledning 

Denne hovedavtalen er imigatt coed det formal a skape et best mLllig 
samarbeidsgrunlllag mellom Partene i virksomlleten. Hovedavtalen skal vwre et godt 
virkemicidel for a sikre og legge til rette for Bode prosesser mellom Partene og for en 
positiv utvilding av kvalitativt Bode tjenester. Tjenester av god kvalitet og tilpasset 
bl•LIkernes behov fORItsetter gode prosesser og medvirkning. 

1-lovedavtalen skal gjennom ordningen ]ned tillitsvalgte gi arbeidstakerne reell 
innflytelse pa llvordan virksomlleten skal organiscres og hvorclan arbeidsmetodene 
skal Lltvikles. Partene vil liver for seg og sammen bidra til at det legges til rette for 
gode prosesser i virlcsomheten. 

Det er avgjorende for et godt resLIltat at do ansatte og deres organisasjoner involveres 
Sa tldhg SO111 111U11g nar endringer og reformer skal gjennomfores. 

Partene cr enige Om at clef er av avgjorencie betycining for gode forllold pa 
arbeicisplassen at samarbeidet mellom virksomhetens representanter og de tillitsvalgte 
foregar i rasjoncllc og betryggencle former. De tillitsvalgte ma fa forholdene lagt til 
rette Slik at de kan ivareta sine oppgaver etter de retningslinjene som er fastsatt i denne 
avtalen. 

Samarbeidet ma baseres pa tillit og gjensidig forstaelse for hverandres roller. 

1.2 	former for medbestemmelse 

Medbestemmelse etter denne avtale utoves ved representasjon 1 styret for 
N/irksomlleten, arbeldsmiIjoutvalg og gjennom forllaIldlinger, droftinger og 
informaSjon mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver. Arbeidstakcr skal vwre representert I 

adhocutvalg 0.1. som utreder administrative sporsmal. 

2 	DEFINISJONER 

2.1 Virksomhet 
Den enkelte bedrift 

2.2 Arbeidsgiver 
Styret eller den som cr dclegert slik myndighet. 

2.3 	Tillitsvalgt 
Arbeidstaker ansatt i virlcsomheten og som er valgt/Lltpekt av medlemmene i sin 
organisasjon, for a ivareta cle oppgavene som fraingar av gjeldencie lovglvning og 
denne tariffavtale. 

2.4 	Melding om valg 
Alle valg nevnt under § 2.3, ma meddeles skriftlig til virksomlleten. 
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3 	TILLITSVALGTES OG VIRKSOMHETENS GJENSIDIGE RETTIGHETER 
OG PLIKTER 

3.1 	Innledning 

De tillitsvalgte anerkjenties som representanter for vedkommende organisasjons 
medleminer. 

Arbeidsgiver og tillitsvalgte skal pase at rettigheter og plikter overholdes i }lenhold til 
lov, regler og tariffavtale. Begge parter har en gjensidig plikt til a gjore sitt beste for a 
skape og opprettholde et godt samarbeid i virksomlleten, slik at parterre kan to opp og 
soke lost eventuelle problemer eller andre sakes pa err apen og kollstruktiv mate. 

Partene er clerfor enige om betyclningen av et effektivt tillitsvalgtapparat med klare 
linjer og fullmakter. 

Partene skal sammen og liver for seg surge for en kontilluerlig oppfolging og 
opp1wring av ledere og tillitsvalgte, med sikte pa ell felles forstaelse av I-Iovedavtalens 
intensjoner. Jf. S 8.3 

Det skal gjennomfores arlige opplxrings-/erfari►lgsdiskusione►' om hovedavtalen i den 
enkelte virksonlhet i fellesskap og llvor den overste arbeicisgiverrepi•esentant ogsa 
deltas. 

Pa motet skal det blast amlct droftes erfaringer knyttet til samarbeidet mello►n de 
tillitsvalgte og virksomlleten om den praktiskc tilretteleggingen av dette arbeidet, jf. 
I-lA pkt.8. 3 

3.2 	Tillitsvalgtes rettigheter og plikter 

a. Rett og plikt til a drofte/forhandle om sporsmal vcclrorende loans- og 
arbeidsvilkar, og eventuelle problemer som matte oppsta i forholdct 
arbeidsgiver og arbeicistaker. Det skal (ores referat/protokoll fra slike Inter. 

b. Pase at rettigheter og plikter overholdes med hensyn til gjeldende 
tariffavtaler. Tillitsvalgte har rctt til a forplikte medlemmene i sporsmaol soill 
angar hole arbeicisstokken eller (1111pper av arbeidstakere, i den utstrekning 
tariffavtale ikke er til hinder for det. Det er forutsetningen at tillitsvalgte, livis 
cle anser det nocivendig, legger saken f►'am for medlemmene for de tar 
staIlCll)Unkt til sporsmalet. Arbeidsgiver skal ha svar UtC11 Ugl'Uilnet opphold. 

C. 	Tillitsvalgte skal verken tilskynde eller mecivirke til ulovlige konflikter. 

cl. 	Tillitsvalgte skal informere arbeidsgiver om forliold soul vil ha betydning for 
virksomlleten. 

C. 	'Tillitsvalgte sisal sa tidlig som mulig bli informert og tatt med pa rad oin 
ledige og nyopprettecie stillinger. Det gielder ogsa utfornling av 
Utlysningstekst, kunngjoring av stillinger, utvelgelse til, og deltakelse i 
intervju av aktuelle kandidater. 

f. 	Tillitsvalgte Isar nett til a uttale seg om ansettelse, overflytting, opprykk og 
forfremmelse til stilling som omfattes av tariffavtalen. "Tillitsvalgte far for 
innstilling/ tilsetting tilgang til soknadene pa de stillinger soill natUdig 
organiseres inner deal organisasjon vedkommende tillitsvalgte representerer. 
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Tillitsvalgte liar videre rett tit a uttale seg om tjenesteansiennitet og 
lonnsplassering ved nyansettelse. 

g• 
	Partene er innstilt pa a finne praktiske samarbeidsformer som ivaretar bade 

hensynet tit betryggende og effektiv saksbehandling og de tillitsvalgtes rett tit 
medinnflytelse iliht. pkt.3.2 e, f og h. 

h. 	Tillitsvalgte kan kreve forhandlinger i sporsmal om ayskjed, suspeiisjon eller 
oppsigelse overfor arbeidstakerne, jf. arbeidsmiljoloven kap. 15 og 17. 

Arbeidstaker som ma avgi forklaring i forbindetse med slike saker, kan la seg 
bista av en representant for sin arbeidstaker - organisasjon eller annen 
fiillmektig. 

Ved mote eller reise for a avgi slik forklaring, far arbeidstakereei beholde sin 
loan og skal dessuten ha dekket nodvendige reiseLitgifter. 

3.3 	Rett til fri fra ordinwit arbeid 

Tillitsvalgte liar rett tit fri med lone fra ordinaert arbeid, for a utfore sine oppgaver ilit. 
denne avtalen. Arbeidet som tillitsvalgt skal avvikles slik at det volder minst mulig 
ulempe for arbeidets gang. Fravwr skal sa vidt mulig avtales pa forhand med nwrmeste 
overordnede. 

Arbeidssituasjonen for tillitsvalgte som arbeider etter tjenesteplan, eller liar arbeidstid 
som faller utenfor ordinwr arbeidstid, skal tilrettelegges slik at de far samme 
arbeidsforhold og vilkar som deco med ordinwr dagarbeidstid. 

3.4 	Tillitsvalgtes rettigheter (lonn mv.) 

Under utovelsen av sin virksomhet som tillitsvalgt og under forhandlinger og 
droftinger med arbeidsgiver, beholder den tillitsvalgte sin loan. Med lone menes i 
denne forbindetse stillingens faste regulativlonn samt alle faste og variable tillegg som 
arbeidstakeren ville hatt om vedkommende hadde vwrt i arbeid. 

Moter som holdes i tillitsvalgtes fritid godtgjores tilsvarende. Gjelder ogsa for 
tillitsvalgte som innkalles tit forhandlinger utenfor arbeidstiden. 

Tillitsvalgte som etter endt oppdrag gar tilbake tit den virksomheten vedkommende 
liar permisjon fra, skal sa remt det er mulig, ga tilbake tit den stillingen vedkommende 
hadde for permisjonen. Ved eventuell skifte av stilling skal det under ingen 
omstendighet tilbys lavere stilling enn den permisjonen er gitt fra. Det skal tas liensyn 
tit rimelig avansement som vedkommende ville ha kunnet paregne, om permisjonen 
ikke hadde blitt gitt. 

Den tillitsvalgte liar nett og plikt tit a delta i den generelle opplwring/ 
kompetanseheving som finner sted i virksomheten. 

3.5 	Rett til permisjon 
Ved nodvendig forberedelse og deltakelse i lokale og sentrale forhandlinger innvilges 
permisjon med lonn. 
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Valgte medlelllmer av vedtektsfestede sentrale / regions / distrikts og lokale - organer 
kale ikl<e utcn tvingende grouts Ilelctes permisjon med lone i inntil 12 arbeicisdager pr. 
ar for a mote i en arbeidstakerorganisasjons 

• Vedtektsfestede sentrale organer 

• Vedtektsfestede regions / distrikts-/ lokale organer 

• Yrkesseksjonsstyrer og regionale nettverk 

I tillegg kommer valgte medlemmer og delegater som muter i dell enkelte 
arbeidstakerorganisasjons / hovedorganisasjons hoyeste organ (landsmoter/kongresser 
og lignende). 

Sokilad onn permisjon etter Jenne paragrafen skal dALInienteres Ined imikalling. 

Arbeidstaker har rett til permisjon for a overta tillitsvery pa Ileltid tiller cleltici I cicn 
arbciclstaket-oi-gatllsasjon/fol'haildlingssainiiieilslLittlmg vedkoimllende er medlem ay. 

Under permisjon for overtakelse av tillitsvery i sin organisasjon beholder 
vedkommende tilsatte sitt medlemskap I pensjoIlsorciningen. 

3.6 	Tillitsvalgtes oppsigelsesvern 

Oppsigelse eller ayskjed av tillitsvalgte kan ikke skje uteri saklig grunn Og folger for 
ovrig bestemmelsene i arbeicismiljolovell. 

Ved oppsigelse pa gruim av arbeidsmangel ma det i tillegg til ansiennitet og andre 
gillimer som det er rimelig a to hensyn til, ogsa legges vekt pa den spesielle stillingcn 
en tillitsvalgt har i virksomheten 

3.7 	Arbeidsgivers plikter overfor tillitsvalgte 

Pause at rettigheter og plikter overholdes i henhold til gjeldende tariffavtale. 

Alle henvendelser fi•a de tillitsvalgte skal Jet gis svar pa sa snart som Inlilig og Llteil 
ugrunnet opphold 

3.7.1 Droftinger oni virksonilietens ordinwre drift og onilegging av driften 

Virksomlletens ledelse skal sa tidlig soils mulig, informere, drofte og to de tillitsvalgte 
med pa rad vedrorende: 

• Sporsmal som vedrorer virksonlletens okonomiske Og prOCILIksjonsinessige stilling 
Og utviklillg. 

• Forholci som liar unliddelbar sammenheng med arbeidsplassen og den daglige 
drift. 

• De alminnelige lonns- og arbeicisforhold ved virksomlleten. 

• On leggingcr av viktighet for arbeidstakerne og deres arbeidsforhold. 

• Sysselsettingssporsmal, het-under planer oils utvidelser og innskrenkninger. 

• Ved utarbeiding av interne reglement, itlstrulcser og endringer i disse 
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• Sporsmal som dell tillitsvalgte onsker a to opp til drofting. 

3.7.2 Droftinger om selskapsrettslige forhold 

Virksomhetens ledelse skal sa tidlig som Illulig drofte med de tillitsvalgte: 

• Fusj011, fisjon, salg, llel eller cielvis nedleggelse eller rettslig onlorganisering av 
virksonilletell. 

Virksomhetens ledelse skal Sorge for mote mcllom de tillitsvalgte og ny arbeidsgiver 
vedrorende overdragelsen og tariffavtalens stilling. 

Vurderer virksomllcten a nedlegge virksomhcten, skal mulig videre drift, herunder Om 
de ansatte vil overta virksomheten, droftes med de tillitsvalgte. 

3.7.3 Noernlere otn lnformasjon, droftinger og forhandlinger 

• For virksomheten treffer sine beslutninger i saker som angar arbeidstakernes 
sysselsetting og arbeidsforhold, skal de tillitsvalgte gis muliglleter for a fi'emme 
sine Syllspunkter. 

• I de tilfeller virksomhetens ledelse ikke (inner a kUIlI1C to hellsyll til de 
tillitsvalgtes anforsler, skal den gl'llllllgl Sitt Syll. 

• Fra droftingene skal det settes opp referat som undertegnes av begge parter. 

• I saker som onlhandler forhold omfattet av pkt 3.7.2 og ved pernlitterlllg av 
arbeidstalcere, skal tillitsvalgte informeres om arsakene til virksomhetens 
clisposisjoner, Sant de juridiske, okonomiske og arbeicismessige konsekvensene 
clisse ma' antas a fa for arbeidstakerne. 

• Etter forhancilinger skal det foxes protokoll SOIn Unclerskrives av begge parter. 

3.7.4 Innsyn i regnskaper og okonomiske forhold 

Virksomhetens regnskaper skal forclegges tillitsvalgte pa foresporsel. 

Arsoppgjoret skal forelegges tillitsvalgte straks clet er fastsatt. Dette gjelder Icon 
dersom virksomlicten hat' regnskapsplikt, og el' innselldingsphktlg. 

Tillitsvalgte skal videre gis innsyn i forhold som vedrorer virksomhetens okonomiske 
situasjon i den grad tillitsvalgte har bruk for slik informasjon for a ivareta 
medlemmenes interesser. 

3.7.5 Informasjon onl ansettelser 

Virksomlleten skal snarest nlLllig Orientere de tillitsvalgte om nyansettclser og gi 
nyansatte beskjed om llvem som er tillitsvalgt. 
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4 	STYRERE PRE,  SENTASJON 

De ansatte skal vwre representent i virksorhetens styre og rad med to medlemmer med 
personlige vararnedlemmer. At-beidstakerorganisasjonene utpeker/velger sely sine 
representanter otter forholdstallsprinsippet (delingstall 1,4 - 3 - 5 osv.) sour blir 
medlemmer av styret og radet pa like vilkar med ovrige representanter. Ved lokal 
enighet kan det avtales andre former for representasjon i forhold til eiers besluttende 
organ. 

De valgte/utpekte representanters funksjonstid skal som hovedregel vwre 2 -to- Oar ad 
ganger. Dersom en valgt/utpekt representant faller fra, slutter i virksomheten, melder 
seg tit eller blir suspendert fra sin arbeidstakerorganisasjon, skal det velges/utpekes ny 
representant. 

5 	ARBEIDSMILJOUTVALG 

Det vises til arbeidsmiljolovens bestemmelser (§ 7-1 og 7-2) vedr. oppretting av 
arbeidsmiljoutvalg og utvalgets oppgaver. 

G 	INNFORING OG BRUK AV DATATEKNOLOGI 

Partene er enige om a sikre de ansatte medbestemrnelse og medirlrlflytelse ved 
rnnforing, bruk og videreutvikling av datateknologi og datasystemer som berorer deres 
arbeidsplass eller arbeidsvilkar. 

Hver av partene kan, dersom de finner det nodvendig, kreve opptatt forliandlinger orn 
egen avtale som sikrer Bette, herunder regler orn virksomhetens lonns- og 
personalregistre. 

Denne avtale skal bl.a. gi retningslinjer for livem som skal ha adgang til 
opplysningene orn de enkelte ansatte, overforinger av data til andre registre, for 
fravwrsregistrering o.l. 

7 	FAGFORENINGSKONTINGENT 

Dersom den enkelte arbeidstakerorganisasjon/tillitsvalgte onsker det, skal trelck i loran 
av fagforeningskontingent foretas. 

8 	OPPLIERING/PERSONALUTVIKLING 

8.1 Kompetanseoppbygging 

Personalet er virksomhetens viktigste ressurs. Partene er enige om at oppbygging, 
vedlikehold og utvikling av personalets kompetanse derfor vil vwre av avgjorende 
betydning for virksomhetens evne og mulighet til a mote utfordringene. 

Ansvaret er delt mellom den enkelte arbeidstaker pa den ene siden og arbeidsgiver pa 
den andre siden. Den enkelte arbeidstaker liar ogsa ansvaret for egenutvikling pa eget 
initiativ. 
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Virksom heten vil derfor stimulerc de ansatte til a oke sine kunnskaper og styrke sill 
kompetanse 

8.2 	Opp1wringsplan og per•sonalpolitikk 

Ol)pla✓1•Illgsvil'ks011111eteil staor sentralt 1 virksomhetens kompetanseoppbygging. Pa 
grunnlag av virksomhetens Thal og strategiske plan utarbeides prioritert 
opplwringsplan i samarbeid med de tillitsvalgte. 

Partene forutsetter at oppla ringsplanen blir en del av virksomhetens personalpolitikk. 
De okonomiske konsekvensene av vedtatt opplwringsplan Innarbeldes I virksomhetens 
budsjett. 

Uttak av deltakere til ettel'utdannings- og opp1wringsvirksonfliet droftes med do 
tillitsvalgte for avgjorelsen tas. 

8.3 	OppIxfing av styremedlemmer og tillitsvalgte 

Partene har liver for seg ansvaret for opplxring av sine representanter i styrer/r5d og 
utvalg. Felles oppla✓I•ing arrangeres olll partcne onsker det 

Arbeicistakerorgailisasjonelle er ansvarlige for opplxring av sine tillitsvalgte. 

Tillitsvalgte har nett til opplwring som har betydning for Beres f inksjon som tillitsvalgt 
og gis permisjon med loan for a delta. 

Medlemmer av arbeiclsmiljoLltvalg og verneombud har lovbestenit rett til opplxring, 

'if. arbeidsmiljolovcn S 6-5 (1) 

8.4 Permislon 

a. Fcigl ig uIvikl inn 

Permisjon med llcl eller delvls loIln innvllges 1151' lltdanningen skjer som folge av de 
behov virksomheten til cnhvcr tld llal' fol' aJ011l•fol'Illg innen vedkommencle stilling 
eller nar utdanning er hjemlet i gjeldende opp1wringsplan. 

I den utstrekning det etter virksomhetens syn er nocivendig 5 heve kullnskapsnivaet 
saint styrke kompetansen, skal Bet gis permisjon med lone og dekning av legitimerte 
utgifter. 

Arbeidstakere som blir palagt a delta pa opplwringstiltak/kLll-s pa sill fi'idag gis II)l 
fi'idag. 

Permisjon filled lone lnnvilges for alle kurs arrangert av arbeidsgivcr. 

Plikttjeneste/bindingstid kan avtales dersom virksomheten yter okonomisk stotte 
tilsvarencle minst 3 ma'nedslonner. Evelltllell pllkttjeneste kan maksimalt beregnes til 2 
ar, og avtale om dette ma vwre gjort for permisjonen tlltres. 

Rett ti  utclanningspermisjon er regulert av arbeidsmiljolovcn S 12-11 
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b. Tillitsvalglopplcewing 

Permisjon innvilges for kurs arrangert av arbeidstakerorganisasjonene. Den 
tillitsvalgte innvilges slik permisjon med loan. Andre arbeidstakere far slik permisjon 
med hel eller delvis loan, dersom oppla✓ringen er av betydning for vedkoinmerides 
arbeid i virksomheten. 

Permisjon til deltakelse pa apdre arrangemeiiter/inoter i regi av 
arbeidstakerorganisasjonene med hel eller delvis loan, kan innvilges etter sokrlad. 

8.5 	Eksamen/fagprover/prosjekter og lignende 

I forbindelse med avlegging av eksamen gis permisjon med loan for 
eksamensdagen(e) saint to lesedager for liver eksamen. Ved eksamensformer som 
varer 3 sammenliengende dager eller mer, skal ytterligere tilrettelegging droftes. 

Det er en forutsetning at vedkommende ville haft ordiriwrt arbeid de to dageile 
umiddelbart for eksamen, og at faget har betydning for virksomheten. 

9 	KONFLIKTER (INTERESSETVISTER) 

9.1 	Kollektiv oppsigelse 

I forbindelse med opprettelse av ny eller revisjon av gjeldende tariffavtale, er partene 
enige om a godta som gyldig plassoppsigelse varsel utvekslet mellom partene i denne 
avtalen. Plassoppsigelse er i form og innhold fastsatt i arbeidstvistloven § 28. 

Begge parter forplikter seg til a varsle disse oppsigelsene minst 14 dager for 
arbeidskamp setter i verk, likevel slik at opptrapping av allerede iverksatt arbeidskamp 
kan varsles med 4 dager. 

Varselet skal omfatte hvilke virksomheter og grupper oppsigelsene gjelder for og det 
omtrentlige antall arbeidstakere som skal tas Lit. 

Oppgaver over de arbeidstakerne som skal tas tit i arbeidskamp, skal presenteres den 
lokale arbeidsgiveren/den lokale arbeidstakerorganisasjorien ininst 4 dager for 
plassfratredelsen. 

Vedtak om bruk av kampinidler kan bare fattes av organisasjonene sentralt. 

9.2 	Arbeidstakere som unntas fra streik 

a. For kampmidler nyttes i forbindelse med interessekonflikter, forplikter 
organisasjonene seg sparest mulig til a forhaiidle om a urinta fr•a aksjori 
personer eller grupper som er nodveiidige for at ikke tredjepartsinteresser skal 
skades pa en utilborlig mate. 

b. Oppnas ikke enighet ved forhandlipger, skal tillitsvalgte bringe saken inn for 
sine respektive organisasjoner, som med binderlde virkpirlg for sine 
medlemmer fastsetter hvilke personer/grupper som eventuelt skal holdes 
utenfor den aksjonen som tenkes iverksatt. 
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9.3 	Arbeidstakere som ikke deltar i aksjon 

For arbeidstakere som blir pelt unntatt fra aksjon, gjelder vanlige arbeids- og 
ansettelsesvilkar. 

Arbeidstakere som delvis er unntatt fra aksjon, godtgjores for det arbeidet som faktisk 
utfores. 

9.4 Sympatiaksjoner 

Ingen sympatiaksjon kan settes i verk uten at det pa forhand har vWrt forhandlinger 
mellom virksomlieten og vedkommende organisasjon(er). Forhandlinger skal vxre 
holdt inner 4 dager etter at det er reist krav om det. Varsel om arbeidsstans og 
oppgaver over dem som skal tas tit i sympatiaksjon, skal vwre som bestemt i § 9.1. 

9.5 Tilpasningsforhandlinger 

Partene er enige om at det skal avlloldes tilpasningsforllandlinger dersom partene 
lokalt ved inngaelse av denne tariffavtale er bundet av lokale avtaler som er bedre ern 
bestemmelsene i denne avtale. Arbeidstakerne som har vwrt omfattet av avtalene skal 
som hovedregel beholde individuelle rettigheter. 

10 	TVISTEBESTEMMELSER (RETTSTVISTER) 

a. En tvist om en tariffavtales gyldigllet, forstaelse eller bestaende eller om krav 
som grunner seg pa en tariffavtale, ma ikke sokes lost ved arbeids lied IeggeIse, 
arbeidsstenging eller annen arbeidskamp, men skal sokes lost ved 
forhandlinger. 
Forhandlingsmote skal holdes innen 14 dager etter at en av partene har fi•amsatt 
skriftlig krav om det, jf. arbeidstvistloven § 18 nr. 3. 

b. Blir en tvist ikke lost ved forhandlinger etter foranstaende punkt, bringes 
tvisten inn for virksomheten og angjeldende arbeidstakerorgailisasjoil. Dette 
gjelder ogsa tvist om forstaelse og gyldigllet av lokal swravtale. 
Forhandlingsmote skal holdes innen 14 dager etter at det er fi•amsatt skriftlig 
krav om det, med mindre partene blir enige om noe annet. 

C. 	For en tvist bringes inn for arbeidsretten, skal det foreligge protokoll fi•a 
forliandlingsmote, jf. arbeidstvistloven § 18 nr. 2. 

11 PERMITTERING 

11.1 	Permittering kan foretas i folgende tilfeller: 

a) Nar konflikt som omfatter en del av virksomlietens arbeidstakere medforer at 
de ovrige ikke kan sysselsettes pa en rasjonell mate. 

b) Nar det er Inntruffet slike uforUtsette hendelser som er nevnt i 
arbeidsmiljoloven § 15-3(10) 

c) I virksomheter organisert som selvstendige enheter og som driver fiillt ut etter 
forretningsmessige prinsipper og llvor dagpenger tilstas, kan arbeidsgiver etter 
enighet mellom partene permittere dersom arbeidstakerne ikke kan sysselsettes 
pa en rasjonell mate. I slike tilfeller er partene enig om at rullerende 
permittering kan benyttes. 
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11.2 	Varsel om permittering: 

a) Ved permittering skal det gis minst 14 dagers varsel til den etikelte arbeidstaker 
som antas a bli permittert. Fristen regnes fra arbeidstidens sluff den dagen 
varsel gis. 

b) Fristen ovenfor gjelder ikke der permitteringen skyldes tariffstridig 
arbeidskonflikt i bedriften. I slike tilfeller skal det likevel gis det varsel som er 
mulig. 

c) Ved permittering etter § 10-1, skal det sa langt rad er angis hvilke arbeidstakere 
som vil bli berort. De som senere skal permitteres ma fa varsel sa langt tid forut 
som mulig 

d) For det gis varsel om permittering skal saken droftes mellom arbeidsgiver og 
de tillitsvalgte. Det skal settes Opp undertegnet protokoll fra droftingene. 

e) Varsel om permittering skal angi permitteringstidens sannsynlige lengde. Det 
ma vxre en fortlopende dialog mellom de lokale parter vedr. fortsatt behov for 
permittering. 

11.3 	Pei•mitterte ai•beidstakei•es stillingsvern 

a) Permitterte arbeidstakere er fortsatt ansatt, og liar rett og plikt til a begynne i 
stilling igjen sa lenge arbeidsforholdet ikke formelt er oppsagt. 

b) For arbeidstakere i tidsbegrenset oppdrag, er gjeninntagelsen betinget av at 
kontraktstiden ikke er utlopt. 
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STANDARDOVERENSKOMST I 
for perioden 01.09.2022 -31.08.2024 

KAP.1 	FELLESBESTEMMELSER 

§1 
	

INNLEDENDE BESTEMMELSER 

1.1 	Ho ve(h-egel 
Denne liovedtariffavtale gjelder for alle arbeidstakere i et fast forpliktende 
arbeidsforhold med en pa forhand fastsatt arbeidstid (ev. gjennomsnittlig arbeidstid) pr. 
uke, dog med de unntak som er nevnt i de enkelte paragrafer. 

1.2 	Delti(lsstillingei- 
Med deltidstilsatte foretas arbeidstakere som har et fast forpliktende arbeidsforhold med 
en pa forhand fastsatt arbeidstid (ev. i gjennomsnitt) pr. uke, som er Inlndre enn den som 
gjelder for leltidstilsatte i samme arbeidsomrade. 

§ 2 	TILSETTING 

2.1 	Fonnki-av 
Tilsetting skal skje skriftlig, jf. arbeidsmiljoloven § 14-5. 

2.2 	Kvalifiltasjoner 
Ved tilsetting og opprykk skal det i forste rekke tas hensyn til sokeriies kvalifikasjoner 
(teoretisk og praktisk utdanning samt skikkethet for stillingen). 

Nar sokere av begge kjonn star kvalifikasjonsmessig likt eller tllnmrmet likt, kan soker 
llvls kjonn er Underrepresentert foretrekkes nar dette er i samsvar med Lov om 
likestilling og diskriminering. Nar sokere for ovrig star kvalifikasjonsmessig lilct, 
foretrekkes den soker som har lengst tjeneste i virksomlieten. 

2.3 	Deltirl/inidlertirlig tilsatt 

2.3.1 Hellid-/deltidsstillijigei- 
Det skal som hovedregel tilsettes i heltidsstilling. Unntak droftes med de tillitsvalgte 
med mindre det er apenbart unodveildig. 

Ved ledighet foretas en gjennomgang av arbeidsplaner og oppgavefordeling for a 
vurdere sammenslaing av stillinger. 

Ved ledig stilling skal deltidstilsatte ved intern utlysning i vlrksomheten tilbys utvidelse 
av sitt arbeidsforhold inntil hel stilling, dersom vedkommende er kvalifisert for 
stillingen, jf. arbeidsmiljoloven § 14-3. 

Arbeidsgiver skal informere og drofte prinsippene for bruk av deltidsstillinger med de 
tillitsvalgte minst en gang i aret. 
Det skal utarbeides retningslinjer med formal om a oke antall heltidsansatte. 
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Lokale r•elningsligjer bor bl.cr. inneholde: 
Delticisansatte skal melde fra om de onsker utvidet stilling 

- Ved ledighet foretas ell glennonigang av arbeidsplaner og oppgavefordeling for a 
vurdere sammenslaing av deltidsstillinger 

- 	BI•uk av fortrinnsrett 
- 	Det bor vUl•Clel•eS 0111 cleltidsansatte g]ennom koinpetailselleving kan kvallfiseres til a 

RA Utvidet sift arbeidsforhold 
- Merarbeld 

2.3.2 Allicllertrrlrg tilsetting - innleie 
Arbeidsgiver skal minst to ganger i aret informere og drofte prinsippene for brulc av 
oppdragstakere, inilleid arbeidskraft og midlertidige tilsettinger, jf. arbeidsmiljolovens 
bestemmelser om midlerticllge stillinger. 

Arbeidsmarkedstiltak forutsettes behandlet otter cie regler sour gjelder for disse. 

2.4 	Helseopplysitinaer 
Tilsetting av arbeidstalcere kan for spesielle stillinger gjores avhengig av at det 
fi•amlegges tilfi•edsstiIlende legeattest, jf arbeidsmiljoloven S 9-3. 

§ 3 	OPPSIGELSE, OMPLASSERING 

3.1 	Forittkraj,  
Oppsigelse skal skje skriftlig, jf. arbeidsmilloloven §15-4. 

3.2 	Oppsigelsesfrister 

3.2.1 Hovedregel 
Som hovedregel gjelder ell gjensidig oppsigelsesfi•ist pa 3 manecier regret fra 
oppsigelsestidspunktet. 

Vedr. eldre arbeidstakere mv., se arbeidsmiljoloven 15-3 (3). 

3.2.2 Provetid nun 
For arbeidstakere som er tilsatt med en provetid pa instil 6 maneder, og for 
arbeidstakere som er inntatt til a utfore et arbeid av forbigaende art av instil 2 
maneders varigllet, gjelder en oppsigelsesfi•ist pa 14 lager. 

3.2.3 Awh-e fi•ister 
Ved oppsigelse av arbeidsavtaler i henhold til arbeidsmiljoloven S 14-9 for avtalens 
utlop, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist pa 1 maned regilet fra 
oppsigelsestidsp>.iilktet. 

3.3 	In it skr•enkit ingInibjottalisering 
Ved inilski•eilkniilgli•asjoilalisei•iilg skal, under ellers like vilkar, de sled kortest tleileste 
iililenfor vedko11 Mende arbeidsomrade i vll•ksomheten sles Opp forst, 
jf. arbeidsmiljoloven § 15-7 (2) og hovedavtalen pkt 3. 
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3.4 	Omplasserrflg 
Ved omplassering/overgang tll lavere lonnet stilling 1 samme virksomllct p.g.a. sykdom, 
skade, rasjonaliscring eller andr'e grullner som ikke skyldes arbeidstakerens forhold, skal 
arbeidstakeren beholde sill navxr'el de lonnsplassering som en personlig ordning. 

§ 4 	ARBEIDSTID 

4.1 	Dci-nisjon 
Arbeidstid el' dell tid arbeidstaker etter lov og avtale star' tll dlsposlsJon for arbeidsgiver. 
Aktivt arbeid regnes i sin helllet med i arbeidstiden, mens 11jeminevakt medregnes 
forholdsmessig, jf. pkt. 4.3. 

4.2 	37,5 t. 
Den ordinwre arbeidstid skal ikke overstige gjennorrisnittlig 37,5 timer pr. Like, jf. 
arbeidsmiljoloven §§ 10-4 og 10-12. 

4.2.1 	35,5 1. 
Ukentlig arbeidstid skal ikke overstige gjennomsnittlig 35,5 timer i folgende tilfelle: 

I 	1 tll ►'1111SOi'Cl11111ger' }lvor ord ► nwrt arbeid ma Litfores mellom kl. 20.00 og 
kl. 06.00 og/eller midst liver 3. sondag. 

2 	Ved dogilkolltillUerlig skiftarbeid. 

4.2.2 33,6 timer pr. like 
Ukentlig arbeidstid skal ikke overstige gjennomsnitt 33,6 timer ved 
helkontinuerlig skiftarbeid eller i sammenlignbare tu I'll llsordninger. 

4.2.3 Ylwleh skiff- og turnuscrrbeid 

For tredelt skift- og tLI I'll Usarbeid som ikke faller inn under pkt 4.2.3 og som InIlebwrer 
at den enkelte arbeidstaker ma' ar'beide minst liver tredje sondag, I'edUseres den 
ordinwre arbeidstiden pled utgangspunkt i 37,5 timer pr. Like slik: 

Hver arbcidet time pa son- og Ilelgedag, jf. arbeidsmiljoloven § 10-10 (1), 
regnes lik I tilnc og 10 minutter. 

- 	Hver arbeidet time om natten, jf. arbeidsmiljoloven § 10-11 (1), regnes lik 1 
time og 15 minutter. 

Det gis bare kompensasjon for arbeid som utfores enter om natten, eller pa son- og 
helgedag. Arbeidstiden kan maksimalt rcduseres til 33,6 timer i lopet av en Like og skal 
ikke overstige 35,5 timer per. Like. 

4.3 	Vakfor(In ng er 
Behovet for og onlfanget av vaktordninger skal droftes med arbeidstakernes tillitsvalgte 
for vaktordningen iverksettes, jf. arbeidsmiljoloven § 10-3. 

Vaktplon. 
Vaktorciningen skal lnilarbeides i e►1 plan (if. arbeidsmiljoloven §§ 10-3, 10-4 og 10-5). 
Arbeidstakerne plikter a delta i den vaktordning som blir etablert. 
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4.3.1 Vakt per vaktrom 

4.3.1.1 Arbeidstid 
Vakt pa vaktrom er passiv arbeidstid, jf. arbeidsmiljoloven § 10-4 (2) 
Arbeidstiden regnes som 1:1. 

Vakt pa vaktrom skal innarbeides i en arbeidsplan og skal bygge pa avtale mellom 
arbeidsgiver og de tillitsvalgte, jf. arbeidsmiljoloven §§ 10-3 og 10-5. 

Dersom vakt pa vaktrom medforer hyppige utiykninger/arbeid i den passive perioden og 
ikke lenger samsvarer med arbeidsmiljoloven § 10-4 (2), skal arbeidstidsordningen tas 
opp til drofting med de tillitsvalgte. 

4.3.1.2 Betalingsbestennnelse 
En time vakt pa vaktrom skal betales med 1/3 timelonn. Betaling for vakten reduseres 
ikke ved utrykning. 

4.3.1.3 Utz yla ing og arbeid 
Ved utrykning og arbeid pa vakt betales timelonn pluss 50 % for faktisk medgatt tid pr. 
vakt avrundet til nwrnieste halve time (14 min. eller mindre pr. vakt strykes, 15 min. 
eller mer pr. valet forhoyes til '/2 time). 

Ved utrykning pa lielge- og hoytidsdager, pa paskeaften samt melloin kl. 12.00 og 24.00 
pa pinse-, jule- og nyttarsaften betales timelonn, pluss 100%. 

4.3.2 Beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet (hjemmevakt) 
Med beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet forstas en vaktordning der arbeidstakeren er 
tilgjengelig og kan varsles pa den maten som arbeidsgiver finner formalstjenlig. For 
beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet gjelder arbeidsmiljolovens bestemmelser 
§ 10-4 (3) 

Ukevakilcl iwakt/belgevakt 
Med ukevakt forstas en vakt utenom den ordinwre arbeidstid fi•a arbeidstidens slutt pa 
en Likedag til arbeidstidens begynnelse pa tilsvarende dag i Liken etter. Med dognvakt 
forstas en vakt fra arbeidstidens slutt den ene dag til arbeidstidens begynnelse neste 
dag. Med helgevakt forstas en vakt fi•a arbeidstidens slutt dagen for helgedagen til 
arbeidstidens begynnelse dagen etter helgedagen. 

VciktpIcm1sykd6m 
Arbeidstaker som er eller blir syk pa det tidspunkt lean etter arbeidsplanen skulle hatt 
beredskapsvakt, liar krav pa den fritid han normalt ville ha opptjent i lienhold til 
arbeidsplanen. 

Om arbeidstaker er eller blir syk pa det tidspunkt han etter arbeidsplanen normalt 
skulle hatt fri, vil han ikke lia krav pa a fa fridagene erstattet. 

VaktI3Icm1vikar 
Vikar som gar inn i oppsatt arbeidsplan, gis ubekvemstillegg og fritid etter samme 
regler som den arbeidstaker han erstatter. 
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Betal. ingsbestemmelse. 
En time hjemmevakt skal betales med 1/5 timelonn. Betalingen for vakten reduseres 
ikke ved utrykning. 

4.4 	Hiyile)attset/spisep(titsei-, f f. a rbeidsmilfoloven § 10-9. 

4.5 	Arbeidsti(lens inndeling 
Arbeidstidens inndeling, herunder eventuell innforing av fleksibel arbeidstid, fastsettes 
etter droftinger med vedkommende organisasjons tillitsvalgte uavhengig av eldre lokale 
avtaler om arbeidstidens inndeling. 

4.6 	Helgeaftenei• o.l. 
Arbeidstakere med ordinwr dagarbeidstid slutter arbeidet, uten trekk i lonn, kl. 12.00 
onsdag for skjwrtorsdag, pinse-, jule- og nyttarsaften. Ovennevnte arbeidstakere med 
tjeneste pa lordag gis fri paskeaften uten trekk i lonn. 

Betal ingsbestennnelse 
Beordret tjeneste pa nevnte dagei/aftener godtgjores i henhold til pkt. 6.5.1. Dette 
punktet gjelder ogsa for deltidstilsatte. 

§ 5 	GODTGJORING FOR S1ERSKILT ARBrIDSTID M.M. 

5.1 	Itt tt le(ltt itigl(tVgretistt ittger 

5.1.1 Godtgjoring etter § 5 betales ikke under overticisarbeid, med unntak av smusstillegg. 

5.1.2 Arbeid av ledende art 
Tilleggene kommer sour hovedregel ikke til anvendelse for arbeidstakere i ledende 
stilling eller en swrlig uavhengig stilling. Dette u»ntak gjelder imidlertid ikke 
arbeidsledere eller andre i liknende stillinger som i arbeidstiden folger deiil de et,  satt 
til a lede. 

5.1.3 Det kan etter droftinger fastsettes ulike satser for tilleggene i pkt. 5.2, 5.4 og 5.9 
avhengig av arbeidsbelastning, arbeidstidsordning eller andre lokale behov. Tilleggene 
bor innrettes slik at det stimulerer til Here hele stillinger. 

Det bor som hovedregel vxre samme prinsipper for satseiie i hele virksoiiiheteti. 



20 

5.2 	Lonlags- og sontlagstillegg 

5.2.1 For ordinwrt arbeid mellom kl. 00.00 lordag og kl. 24.00 sondag betales et tillegg pa 
ininst 22 %. Tillegget skal ikke vicei•e lavei•e enn ininst ki- 70,- p1. ai'behlet tlilte. 

Det kan etter droftinger fastsettes ulike satser for tillegget avhengig av 
arbeidsbelastning, arbeidstidsordning eller andre lokale behov. Tilleggene bor 
innrettes slik at det stimulerer til Here hele stillinger. 
Det bor som hovedregel vxre samme prinsipper for satsene i hele virksomheten. 

5.3 	Helge- og h n IW Atill egg 

5.3.1 For ordinwrt arbeid mellom kl. 00.00 og kl. 24.00 pa lielge- og hoytidsdager, pa 
paskeaften samt for arbeid mellom kl. 12.00 og kl. 24.00 pa onsdag for skjWrtorsdag 
pinse-, jule- og nyttarsaften, betales et tillegg pa 1 1/3 timelonn pr. arbeidet time. 

5.3.2 Etter at sporsmalet er droftet mellom parterre lokalt, kan det i stedet for godtgjoring 
etter pkt. 5.3.1 helt eller delvis gis 1 1/3 times fi-i pr. arbeidet time. Slik fritid skal ikke 
legges til de tides/dager som er nevnt under pkt. 5.3.1 og skal for ovrig gis inner 1 
maned dersom parterre ikke blir enige om noe annet. 

5.4 	Kvelrls- og nattillegg 

5.4.1. For arbeidstakere som arbeider etter skift- eller turnusplaner (skiftende arbeid fra dag 
til dag og/eller uke til uke), betales et tillegg pa minst kr 56,- pr. arbeidet time for 
ordinxrt arbeid mellom kl. 17.00 og kl. 21.00. 

Foi- on inwil ai•beirl inelloin H. 21.00 og 06.00 betales et tillegg pa* ininst 25 % 
pei- ai-behlet tlilte. Tillegget skal ikke were lavei•e en  midst kir 70,- pi-. ai•beirlet 
tinte. 

Tillegget betales ogsa til arbeidstakere ved helseinstitusjoner som dekker en del av en 
turnusplan, selv om vedkommende utelukkende har kvelds- og nattjeneste. 

Lwrlinger og unge arbeidstakere tilstas midst kr 32,- 

Det kan etter droftinger fastsettes ulike satser for tillegget avhengig av 
arbeidsbelastning, arbeidstids ordning eller andre lokale behov. Tilleggene bor 
innrettes slik at det stimulerer til Here hele stillinger. 

Det bor som hovedregel vwre samme prinsipper for satsene i hele virksomheten. 

5.4.2 Arbeidstakere som ikke kommei- liln tllldel• pkt. 5.4.1, tilstas midst kr. 32,- pr. arbeidet 
time for ordinwrt arbeid mellom kl. 17.00 og kl. 06.00. 

Det kan etter droftinger fastsettes ulike satser for tillegget avhengig av 
arbeidsbelastning, arbeidstids ordning eller andre lokale behov. Tilleggene bor 
innrettes slik at det stimulerer til flere hele stillinger. 

Det bor som hovedregel vxre samme prinsipper for satsene i hele virksomheten. 
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5.5 	Deft dagsverk 
Delt dagsverk benyttes kun i de tilfeller hvor det er nodvendig for a opprettholde en 
forsvarlig drift. Dersom delt dagsverk unntaksvis er nodvendig, utbetales 1 timelonn pr. 
arbeidsdag. 

Hvis arbeidstakeren ma mote f-ain flet•e enn 2 ganger liver arbeidsdag, er gocitpjorelsen 
1 %z timelonn pr. arbeidsdag. 

Forutsetningen er at arbeidsdagen inklusive oppholdene og spisepausene strekker seg 
over 9 timer eller mer. Hvilepauser sour anordnes i henhold til bestemmelsene i 
arbeidsmiljoloven eller etter arbeidstakerens onske, regnes i denne forbindelse ikke som 
oppdeling av tjenesten. 

5.6 	Ei statning av fi'ilktg 
Dersom fridag som er erstatning for arbeid pa sondag (ukentlig fridag, jf. 
arbeidsmiljoloven § 10-9 (1) faller pa helge- eller hoytidsdag, skal det gis I ekstra fridag 
innen 1 maned. Kan slik fridag ikke gis, skal det utbetales ordinwr daglonn. Dersom 
turnusplanen i en uke hvor sondag er arbeidsdag inneholder 2 eller Here fridager, skal 
den forste av dem anses som erstatning for arbeid pa sondag. Dette sa fiemt ikke annet 
er konkret fastslatt i turnusplanen. Tilsvarende gjelder ogsa for hjemmevakt der vakten 
er innarbeidet i arbeidstiden i henhold til oppsatt plan, jf. § 4, pkt 4.3. 

5.7. 	Dag- eller tintelostte arbeidstakere som har fi•i son- og helgedager•. 

5.7.1 Arbeidstakere med dag- eller timelonn som har minst I maneds sammenhengende 
tjeneste, betales ordinwr daglonn etter tariffen for helgedager som faller mellom 
sondager. Dette gjelder bare dersom arbeidstakeren ellers ville vwrt i arbeid denne 
dagen. 

5.7.2 Forsommelse/fi-avaer 
Arbeidstaker taper retten til full lonn etter pkt. 5.7.1 om han uten samtykke av 
arbeidsgiveren forsommer sitt arbeid siste virkedag for eller forste virkedag etter slik 
helgedag. Dette gjelder likevel ikke nar arbeidstakeren ved egenmelding eller attest fra 
lege godtgjor at fravxret skyldtes sykdom, ferie, plikt til a ivareta offentlig ornbud 
eller annen tvingende grunn. 

5.8 	Tilleggene betales for hele timer. Ved vakttjeneste betales tillegget for beregnet tid, jf. 
reglene i § 4, pkt. 4.3, og endres ikke om det inntreffer utrykninger som medforer 
aktivt arbeid pa vakten. Tiden for utbetaling av tilleggene legges sammen pr. 
oppgjorsperiode og avrundes slik at 30 min. eller mer forhoyes til hel time, mens 29 
min. eller mindre faller bort. 

5.9 	5nmusstillegg 
Hvis en arbeidstaker periodevis blir satt til a utfore arbeid som er spesielt ubehagelig, 
f.eks. pa  grunn av lukt, stoy, varme eller handtering av tilsmusset eller sill ittef ldig 
materiale, tilstas vedkommende smusstillegg pa minst kr. 1,50 pr arbeiciet time 

Nwrmere om livem sorry skal tilstas smusstillegg fastsettes etter droftinger lokalt. 
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§ 6 	OVERTID - FORSKJOVET ARBEIDSTID 

6.1 	Definisjolr 
Palagt arbeid tit over den ordinxi-e arbeidstid er overtidsarbeid. 

6.2 	A vgrensrt ing 
Overtidsarbeid skal innskrenkes mest mulig. 

Bestemmelsene gjelder kun for arbeidstakere i heltidsstillinger. Deltidstilsatte liar 
likevel krav pa overtidskompensasjon dersom de palegges a arbeide Lit over det som er 
fastsatt for full stilling pr. dag (dog minimum 6 timer dersom arbeidstiden varierer fra 
dag til dag) eller pr. uke. 

Deltidstilsatte utbetales godtgjoring for forskjovet arbeidstid, jf. pkt. 6.8. 

For ovrig vises til pkt. 6.3 og arbeidsmiljoloven §10-6. 

6.3 	Arbeidstakere i ledende stilling og swrlig uavhengig stillinger som er unntatt fra 
arbeidsmiljolovens § 10-12 (2), faller utenfor den ordinxi-e overtidsgodtgjoring etter § 6. 
Disse arbeidstakerne kan tilstas en fast godtgjoring for arbeid utover ordinwr arbeidstid. 

6.3.1 Kompensasjon for motevirksomhet/annen scerlig belastning 
Arbeidstakere som liar plikt til a mote i utvalg utenom ordinwr arbeidstid og som etter 
pkt. 6.3 ikke har krav pa overtidsbetaling eller tilstas motegocitgjoring pa linje med 
ombudsmenn, kan tilstas inntil 10 fridager pr. ar som kompensasjon for 
motevirksomheten. Fridagene skal fortrinnsvis avvikles i forbindelse med ordinwr ferie. 

Fridager som er tilstatt etter dette pkt. kan alternativt tas lit i tilsvarende antall 
daglonner hvis partene lokalt er enige om det. 
Reglene kan ogsa komme til anvendelse i forbindelse med andre swrlige belastninger 
utenom den ordi iaere arbeidstid. Bedre ordninger eller bestemtnelser beholdes. 

6.4 	Divisor 
Overtidstillegg utregnes etter 1 850 timer pr. ar. Ved akkord beregnes prosenttillegget av 
den ordinwre lonn. 

6.5 	Peosenttillegg for ai-beidstakere med dagarbeirlstid 

6.5.1 133 113 
For overtidsarbeid utfort pa helge- og hoytidsdager og paskeaften, saint etter kl. 12.00 pa 
pinse-, jul- og nyttarsaften og onsdag for skjxrtorsdag. 

6.5.2 100 
1. For overtidsarbeid utfort mellom kl. 21.00 og kl. 06.00. For overtidsarbeid 

p'begyiit for kl. 06.00 som varer fram til arbeidstidens begynnelse. 
2. For overtidsarbeid pa lordager og sondager. 
3. For overtidsarbeid utfort etter den ordinwre arbeidstids slLitt pa lager for 

lielgedager. 
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6.5.3 50% 
For overtidsarbeid titfort til annen tici enn foran nevnt. 

6.6 	Prosenitillegg for (irbeidstalrere fined skift-/turnusarbeid 

6.6.1 133 113% 
For overtidsarbeid utfort pa helge- og hoytidsdager og paskeaften, saint etter Id. 12.00 
pa pinse-, jul- og nyttarsaften og onsdag for skjwrtorsdag. 

6.6.2 50% 
1. For overtidsarbeid utfort de 2 forste timer umiddelbart for det ordinwre skift 

begyinler. 
2. For overtidsarbeid utfort de 4 forste timer umiddelbart etter Bet ordinwre skift 

slutter Of. pkt. 6.6.3). 
3. For overtidsarbeid i forbindelse med forskjovet arbeidstid forskoves 

tidspunktet for 100% tillegget tilsvarende. 

6.6.3 100% 
1. For overticlsarbeici som sammenlagt overstiger 4 timer utfort umiddelbart for 

eller etter ordinwrt skift. 
2. For overtidsarbeid utfort til andre tides enn de soul fi-amgar av pkt. 6.6.1 og 

6.6.2. 

6.7 	Overtid etter tilkalling 
Overticisarbeid som etter tilkalling ikke finner sted umiddelbart etter eller for den orciinwre 
arbeidstid, godtgjores som om arbciclet varte i minst 2 timer. Hvis arbeidet avbrytes, 
betales ikke ekstra for nytt overtidsarbeid clersom Bette pabegynnes innenfor de beregnede 
2 timer. For ovrig regnes pabegynt halvtirne som halv time. Bestemmelsen gjelder ikke 
overtidsarbeid som har sammenheng med vakt- eller bereciskapstjeneste. 

6.8. 	Forskjovet arbeidstid 

6.5.1 Nar parterre lokalt er enige om a forskyve arbcidstiden, betales 50 % tillegg for den tid 
som faller utenom vedkommendes ordinwre arbeidstid. 

Varsel om forskjovet arbeidstid skal sa vidt mulig gis 3 lager i forveien, og aldri 
mindre enn I dag i forveien. 

Hvis en arbeidstaker palegges forskjovet arbeidstid samme dag eller natter etter at 
vedkommende har hatt alminnelig arbeidstid, betales som for overtid inntil 
arbeidstidens begynnelse neste clag. 

Medforer forskjovet arbeidstid overtidsarbeid gielder bestemmelsene i §§ 6.5 og 6.6. 

6.8.2 Forskjovet arbeidstid foreligger ikke livor Bet pa grunn av forholdene etter droftinger, 
jf. pkt. 4.5, er fastsatt en swi-skift inncieling av arbeidstiden for enkelte arbeicistakere, 
jf. arbeidsmiljoloven §§ 10-5 og 10-3. 

6.8.3 Oppnas ikke enighet om forskjovet arbeidstid, skal arbeidet igangsettes, og tvisten kan 
forelegges virksomheten og Fagforbundet. 
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7 FERIE 

I tillegg til ferieloven gjelder: 

7.1 	Ei-statiting mv ferie 
Arbeidstakere sour godtgjor ved legeattest at vedkommende under ferie har vxit 
arbeidsufor i minst 1 virkedag, far tilsvarende ferie erstattet. 

7.2 	FeHepeirgetillegg i juni 
Partene er enige om at feriepengene for tilsatte kan utbetales i juni maned i feriearet, jf. 
ferieloven § 11 (1). Dette gjelder ogsa Dersom deler av ferien forskotteres eller 
overfores. 

Benytter arbeidstakeren seg av lovens adgang til a overfore ferie til det folgende feriear 
eller til a avvikle forskuddsferie, skal ikke feriepengegrunnlaget av den grL11111 forandres. 
I slike tilfeller skal det ved sluttoppgjor foretas korrigering i sai-nsvar med faktisk 
ferieavvikling i opptjeningsar og feriear. 
Sluttoppgjor skal gjennomfores snarest lnulig etter siste arbeidsdag, jf. ferieloven § 11 (3). 

7.3 	A vttilefestet ferie 
7.3.1 Arbeidstaker liar rett til fem virkedager jf ferieloven § 5 (1) fri hvert kalenderar. Deles 

den avtalefestede ferien, kan arbeidstaker bare kreve a fa fri sa mange dager som 
vedkommende normalt skal arbeide i lopet av en uke. 

Dersom myndighetene beslutter a iverksette den resterende del av den femte ferieoken, 
skal disse dagene komme til fradrag i den avtalefestede ordningen. 

7.3.2 Feriepenger beregnes i samsvar med ferieloven § 10 og utgjor 12% (14,3% for 
arbeidstakere over 60 ar). 

7.3.3 Arbeidsgiver fastsetter tidspunktet for den avtalefestede ferien etter droftinger med de 
tillitsvalgte eller den enkelte arbeidstaker samtidig med fastsettelsen av den ordinxre 
ferie. 

Arbeidstaker kan kreve a fa underretning om fastsettelse av den avtalefestede del av ferien 
tidligst mulig og senest to inaneder for avvikling, med mindre swrlige grunner er til hinder 
for det. 

7.3.4 Arbeidstaker kan kreve ferietid etter denne bestemmelsen uavhengig av opptjening av 
feriepenger. 

Dersom driften heft eller delvis innstilles i forbindelse med ferieavvikling, kan alle 
arbeidstakere som berores av stansen, palegges a avvikle ferie av samme lengde 
uavhengig opptjening av feriepenger. 

7.3.5 Arbeidstaker kan kreve at den avtalefestede delen av ferien gis samlet innenfor feriearet, 
jf. ferieloven § 7 nr. 2, slik at 1 ekes sammenhengende ferie oppllas. 
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7.3.6 Ved skriftlig avtale med den enkclte, kan den avtalefestede ferien overfores licit eller 
delvis til neste feriear. 

7.3.7 For skiftarbeidere tilpasses den avtalefestede ferien lokalt, slik at det etter full 
gjennomf0ring utgjor 4 arbeidede skift. 

§ 8 	LONN UNDER SYKDOM, SVANGERSKAP, FODSEL OG ADOPSJON 

I tillegg til folketrygdloven med forskrifter gjelder folgende: 

8.1 	Utbetaling (l) lonn 
Virksolllhete11 utbetaler 101111 under sykdom, foreldrepengcr til arbeidstakere som 
omfattes av Overenskomstens 5 1 hole den tid arbeidstakeren har nett til slik stonad etter 
folketrygdloven. Refusjonsbelopet fr'a folketrygdcn for tilsvarende periode tilfaller 
virksomheten. Retten til lone etter Jenne paragraf opphorer nar tilsettingsforholdet 
opphorer. Eventuelle forpliktelser gar fra Bette tidspunkt over pa folketrygden. 

8.1.1 Fraclrag.  f oi' tr ygd 
I ytelsene etter pkt. 8.1 skal Jet gjores fi'adrag for offentlige trygdeytelser som 
arbeidstakeren mottar i perioden. Dersom det blir innvilget trygdeytelser for et tidsrom 
tilbake llvor 101111 under sykdom, eller foreldrepenger allerede er utbetalt, kan 
virksomheten kreve overfort en sa stor del av trygdeytelsene at lone under sykdom og 
fodselspenger for tilsvarende tidsrom dekkes. 

8.1.2. Full lonn 
Med full lone menes ordinwr 101111, faste arsbelop og variable tillegg etter oppsatt 
tu I'll usplan/vaktplan. 

8.2 Sykdom 

8.2.1 Retten til sykelonn 
Arbeidstakere som omfattes av § I har nett til 101111 under sykdom i henhold til pkt. 
8.2.2 fr'a forste sykedag dersolll vedkornmendc har tiltradt stillingen. 

8.2.2 O»rfrnmg/lonnens slorrelse 
Arbeidstakcr har rett til full 101111 under sykdom i 50 uker, i tillegg kolnmer eventuellC 
arbeidsgiverperiode. Nat' arbeidstaker har Inottatt lone under sykdom I til sammell 50 
uker i de siste 3 ar, opphorer retten til 101111 under sykdom. En arbeidstaker som hat. 
vort licit arbeidsfor i 26 uker etter at vedkommende sist fikk lone under sykdom, far 
Ily I'ett tll 101111 under' sykdom. 

8.2.3 Arbeidstakere som fortsetter i tjenesten etter fylte 67 at-, har samme rettigheter til lonn 
ved sykdom eller skade som arbeidstakere yngre enn 67 Al'. 
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8.2.4 Melcliiige7/dokimientasjoti/kof?troll 

8.2.4.1 Egenmelcling 
Fravxr pa grunn av sykdom bekreftes snarest skriftlig med egenmelding eller 
sykemelding i henhold til reglene i folketrygdloven §§ 8-23 til 8-27. Egenmelding 
kan nyttes innenfor de yammer arbeidsgiver liar fastsatt i medhold av folketrygdlovens 
regler. 

8.2.4.2 Dokumenicisjon 
Retten til lonn under sykdom faller bort dersom fravxret ikke blir tilfredsstillende 
dokumentert, jf. folketrygdloven § 8-7. 

8.2.4.3 Friskmelding 
Virksomheten kan kreve friskmelding fra lege for arbeidet gjenopptas, nar 
sykdommen liar vart utover egenmeldingsperioden. 

8.2.4.4 Kono-oll 
Virksomheten kan gjennomfore nodvendig kontrollordning med sykefravwret. For 
kontrollordning iverksettes, skal ordningen droftes med de tillitsvalgte. 

8.2.5 b-stcltningskl-av 
Virksomheten liar rett til a gjore sitt tap i form av utbetalt loan under sykdom 
gjeldende direkte mot skadevolder eller vedkommende forsikringsselskap. 

8.3 	Svangei-skal) og fodsel og adopsjon. 

8.3.1 Opptjeningstid 
Arbeidstaker sour liar vxrt i inntektsgivende arbeid 6 av de siste 10 maneder for 
permisjonen tar til, liar rett til full loan, jf. pkt.8.1.2 under permisjon ved svangerskap, 
fodsel og adopsjon, jf. folketrygdloven kap.14, nar vedkommende liar tiltradt 
stillingen. 

8.3.2 Rett til oclselsjmi-miSjon 
Dersorn mores liar vxrt i virksomhetens tjeneste i et sammenhengende tidsrom av 
9 maneder, liar liun rett til fodselspermisjon med full loan selv om hun ikke liar 
omsorg for barnet. Nor denne rett til lone under fodselspermisjon er opparbeidet i 
offentlig tjeneste, beholdes den ved direkte overgang til annen stilling nar stillingen er 
tiltradt. 

8.3.3 Arbeid under- svcu7ge7'skc117ef 
Avis arbeidet p.g.a. svangerskapet ikke kan utfores tilfredsstillende, kan 
administrasjonen drofte med arbeidstakeren og liennes tillitsvalgte at inntil 1 1/2 
maned av permisjonen skal tas for nedkomstdatoen. Arbeidstakerens onske skal 
tillegges avgjorende vela. 

Gravid arbeidstaker sour etter lov eller forskrift ikke kan utfore sitt ordinxre arbeid, 
skal forsokes omplassert sour alternativ til svangerskapspermisjon. Behovet for 
omplassering ma dokumenteres av lege/jordmor i trad med NAV sine krav til 
dokumentasjon. Arbeidstaker som omplasseres etter denne besternmelsen eller mottar 
svangerskapspenger liar rett til full lonn frern til foreldrepermisjonen starter. 
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Omplasseres arbeidstaker til annen, eventuelt lavere lonnet stilling pa grunn av 
svangerskapet, beholder vedkommende sin lonn, inklusive faste arlige lonnsmessige 
tillegg, saint lonnsmessige tillegg etter oppsatt tjenesteplan, lierunder hjemmevakt. 

Det bor i vaktordningen legges til rette for at gravide etter 28. svangerskapsuke kan ha 
en arbeidssituasjon som ikke medforer Unodig belastning. 

Hvis det oppstar sykdom under svangerskap, far arbeidstakeren lonn under sykdom 
etter pkt. 8.2 instil nedkomsten, sa fremt sykdommen legitimeres ved legeattest. 

8.3.4 Al ming 
Arbeidstaker gis fri coed lonn i inntil 2 timer pr. arbeidsdag for a amme sitt barn. 

8.3.5 O»7sorgsper»iisjoii for foreldre/parti7ere 
— 	I forbindelse med fodsel har faren rett til 2 ukers omsorgspermisjon med full 

lonn for a bista moren. 
— 	Adoptiv fore Idre har nett til 2 ukers permisjon med frill lone i forbindelse med 

omsorgsovertakelse. Dette gjelder ikke ved stebarnsadopsjon eller hvis barnet 
er over 15 ar. 
Arbeidstaker som er omsorgsperson og har en relasjon til barnet uten a vxre 
biologisk mor eller far har rett til 2 ukers omsorgspermisjon med full lonn, livis 
vedkommende er gift/lever i registrert partnerskap, eller er samboere i 
ekteskapslignende forhold, hvis det av folkeregisteret fi•emgar at de har hatt 
samme adresse de to siste arene. 

8.3. G Fedi•elmote 
Faren har rett til full loan pa de vilkar og i det omfang som framgar av 
folketrygdloven §§ 14-10 og 14-19. 

8.3.7 Varslingsplikt: 
Arbeidstaker skal i god tid varsle nab- permisjon etter pkt.8.3 skal avvikles, 
jf. arbeidsmiljoloven § 12-7 

8.3.8 A\) permisjon 
Arbeidstaker som liar hatt permisjon med lonn etter bestemmelsene i 8.3, ma ha 
gjeninntradt i stillingen for a fa lonn under ny permisjon. 

8.4 	Bar-fts og baiwepassers syMom 

Rett til permisjon jf. arbeidsmiljoloven § 12-9. 
Arbeidstaker som har omsorg for barn, liar nett til fri for nodvendig tilsyn ved barn-
/barnepassers sykdom. Retten til permisjon gjelder til og med det aret barnet fyller 12 
0 r. Aldersgrensen pa 12 fir gjelder ikke ved sykdom hos fiuiksjonsliemmet barn. 
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8.4.1 Rett til Rill lonn 
Til arbeidstaker som har omsorg for barn ytes det omsorgspenger etter folketrygdloven 
kap. 9 del 1I. Arbeidstaker har nett til full lonn ved omsorg for barn fra forste 
fravxrsdag nar vedkommende har tiltradt stillingen. 

8.5 	Arbeidstaker som er onifattet av arbeidsmiljoloven § 15-8, skal i tilsvarende periode 
vwre sikret tilbakekomst til stillingen sin, eller dersom denne ikke eksisterer pa grunn 
av virksomhetens forliold, om mulig en tilsvarende stilling. 

§ 9 
	

LONN UNDER AVTJENING AV VERNEPLIKT 

9.1 	Foi-stegairgstjetieste%•epetisjoirsovelsei- 
Tilsatte arbeidstakere med minst 6 maneders forutgaende sammenhengende tjeneste i 
virksomheten, har rett til slik loan som nevnt i pkt. 9.2 ved tvungen militwrtjeneste, sivil 
tjenesteplikt, plikttjeneste i sivilforsvaret, i politireserven og i heimevernet. Ved tvungne 
repetisjonsovelser gis tilsvarende lonn for inntil l maned i kalenderaret. 

9.2 	Lonnens stoi-i-else 

9.2.1 Forsorger 
Arbeidstakere med forsorgeransvar utbetales full loan med fradrag av godtgjorelser fra 
militwre myndigheter. Med forsorgeransvar forstas at arbeidstakeren forsorger barn 
under 18 ar. Det samme gjelder dersom ektefelle/ samboer har lavere inntekt enn 3G. 
For def► nisjon av samboer, se pkt. 10.2.B. Deltidstilsatte utbetales forloldsmessig. 

9.2.2 Arbeidstaker uten forsorgeransvar 
Arbeidstaker t►ten forsorgeransvar utbetales 1/3 av full lone med fradrag av 
godtgjorelser fra ►nilitwre myndigheter. Deltidstilsatte utbetales forholdsmessig. 

9.2.3 Gjeninntredelse i stillingen 
Forutsetningen for at loan utbetales, er at vedkommende forplikter seg til a gjeninntre 
i tjenesten for et tidsrom av minst 3 maneder. 

§ 10 YTELSER ETTER DODSFALL/GRUPPELIVSFORSIKRINGER 

10.1 Etter•latte 
For arbeidstakere som er tilsatt i virksomheten, lierunder arbeidstakere som gar pa 
arbeidsavklaringspenger eller t►foretrygd, utbetales ved dodsfall et engangsbelop til 
ektefelle/partner i.h.h.t. lov om registrert partnerskap/samboer/andre som for en 
vesentlig del ble forsorget av arbeidstakeren. 



29 

Belopet fastsettes slik: 

Under 51 ar 10,0 G (G = gruntnbelopet 
51 " 9,5 G i folketrygden) 
52 " 9,0 G 
53 8,5 G 
54 8,0 G 
55 7,5 G 
56"7,0G 
57 	6,5 G 
586,OG 
59 	5,5 G 

Over 59 5,0 G 

10.2 Foiwiki•iugsummieus beguustigelse 
Forsikringssummen utbetales i slik rekkefolge (ugjenkallelig begunstiget i den 
rekkefolge de er nevnt): 

A 	Avdodes ektefelle (se dog bokstav Q. 
Likt med ekteskap etter denne bestemnnelse regnes registrert partnerskap etter 
lov av 30.04.1993 

B 	Samboer (se dog bokstav C). 
Som samboer regnes person som liar felles bopel og felles barn med avdode pa 
dodsfallstidspunktet, eller som ved bekreftelse fra Folkeregisteret kan 
dokumentere at samboerforholdet liar bestatt de siste to ar. Dette gjelder likevel 
ikke dersom det pa dodsfallstidspunktet forela hindringer for at lovlig 
ekteskap/partnerskap kunne inngas. 

C 	Barn under 25 ar. Disse skal ha utbetalt minst 40 % av erstatningsbelopet selv 
om det et,  erstatnitngsberettiget ektefelle eller samboer. 

D 	Andre personer som for en vesentlig del ble forsorget av avdode. 

10.3 Begmvelsesbi(hwg 
Om det ikke finnes etterlatte som nevnt ovenfor, utbetales 2 G tit dodsboet. 

10.4 Forsilmiug 
Virksomheten plikter a tegne gruppelivsforsikring tit dekning av ovennevnte ytelser. For 
virksonnheten velger forsikringsselskap, skal valg av selskap droftes med de tillitsvalgte. 

Jf. police iii•. 	  i 
(Foi•sikringsselskapets nave) 
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§11 ERSTATNING VED YRKESSKADE/YRKESSYKDOM 

11.1 	Yi-Iresska(le 
Ved )lrkesskade/yrkessykdom (godkjent av NAV som yrkesskade) sour folge av arbeid i 
virksomheten, tilstas en engangserstatning utregnet etter folketrygdens grunlibelop pa 
skademeldingstidspunktet. 

Bestemmelsen skal ogsa gjelde nar en arbeidstaker blir skadet som folge av vold og/eller 
trusler fra klient/brukei/elev el. pa  fritiden og som medforer hel eller delvis 
arbeidsuforliet eller dodsfall. 

Erstatningen inklusive renter etter forsikringsavtaleloven skal likevel minst tilsvare 
erstatning beregnet etter grunnbelopet pa oppgjorstidspunktet. 

11.2 Skatle ph raise 
Tilsvarende erstatning som ytes etter § 11, pkt. 11.1-11.7, utbetales nar arbeidstakeren 
skades ved ulykke pa direkte reise mellom hjem og arbeidssted, og pa tjenestereise. 

11.3 Alle tilsatte/ti(Iligem tilsatte 
Alle arbeidstakere tilsatt i virksomheten omfattes av ordningen. 

11.4 Tap i fl•einti(lig enlen) 
Ved yrkesskade/yrkessykdom som foyer til ervervsmessig uforhet pa 100 %, settes 
erstatningssummen til 15 G. Erstatningen reduseres forlioldsmessig livis den 
ervervsmessige uforhet er lavere. 

11.5 Menerstatning 
Ved varig medisinsk invaliditet pa minst 15 % ytes i tillegg menerstatning pa folgende 
mate: 

15-30% 
	

medisinsk invaliditet: 1 G 
31-70% 
	

medisinsk invaliditet: 2 G 
Over 70 % 
	

medisinsk invaliditet: 3 G 

11.6 Dod 
Nar yrkesskade/yrkessykdom medforer dod, utbetales et belop pa 15 G til de etterlatte 
som definert i pkt. 10.4. 

11.7 Sanlonining av §§ 10 og 11 
Den samlede erstatning til de etterlatte etter § 10 og § 11 kan ikke overstige 18 G. 

11.8 Slinonllling av i-eglene iled lov oil yl'kesskallefoi-sikring 
I de tilfeller lov om yrkesskadeforsikritig medforer hoyere erstatning entl etter 
ovennevnte regler ved erstatningsttttnalingetl, utbetales bare erstatning etter loven. 

I de tilfeller der den skadelidte eller etterlatte vil oppna hoyere samlet erstatning etter 
§ 11, pkt. 11.1-11.7, enn etter lov om yt•kesskadeforsiki-itlg, utbetales differansen i tillegg 
til erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring. 
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11.9 Virksomheten plikter a tegne forsikring som dekker ytelsene etter § 11, jf. for 
ovrig § 10. 

H police nr. 	  i 
(forsikringsselskapets nave) 

§ 12 LONNSANSIENNITET OG ANDRE LONNSBESTEMMELSER 

12.1 Lortrtsansiennitet 
Lonnsansiennitet fastsettes ved tilsetting etter folgende regler: 

All tidligere pr•ivat og offentlig tjeneste godskr-ivies i lonnsarrsiennitetert. 
Veil tilsetting i stilling ltten scerskilt krav ont uWanning rnedregnes ogsn ar'beill i 
Iifenintet reed inntil 6 dr. 

Omsorgstjeneste godslcrives med inntil 3 ar. Med omsorgstjeneste mgnes omsorg 
for barn eller pleie av eldre eller syke. 

Fagarbeider med avlagt fagprove far verdiskapningsdelen av 1wretiden 
medregnet i lonnsansienniteten. Verneplikt godskrives i lonnsansienniteten. 

Lonnsansiennitet regnes tidligst fia fylte 18 fir. Ansiennitetsdatoen fastsettes til den 1. i 
tilsettingsmaneden pa grunnlag av godskrevet lonnsansiennitet. Det gis ikke 
lonnsansiennitet etter Here bestemmelser for samme tidsrom. 

Fravxr uten lonn i forbindelse med foreldrepermisjon eller 
videreutdanning medi-egnes med inntil samlet 2 fir i lonnsansienniteten. 

Ved omgjoring av stilling som folge av utdanning og/eller endrede arbeidsoppgaver 
beholdes tidligere fastsatt lonnsansiennitet. 

Ansiennitetsbestemmelsene gjelder ogsa der det har vwrt avbrrudd i tjeneste. 

12.2 Lonn for deltidsstillinger 
Lonn for deltidsstillinger beregnes forholdsmessig Lit fia de bestemmelser som gjelder 
for hel stilling med tilsvarende arbeidsomrade. 

12.3 Tintelortnet arbeitl/ekstralrjelp 
Ansiennitetsbestemmelsene gjelder tilsvarende for ekstrahjelp og timelonnete som 
over en periode pa 1/2 fir har vwrt i tjeneste i gjennomsnitt 14 timer eller mer pr. Like. 
Lonnen fastsettes pa grunnlag av tidligere praksis som for faste stillinger med 
tilsvarende arbeidsomrade. Timelonnen beregnes etter det arstimetall som gjelder for 
heltidstilsatte i samme arbeidsomrade. 
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12.4 Ekstrahjelp (vakter) sour mater opp etter tilsigelse, men sour ma ga igjen fordi deres 
assistanse ikke lenger trenges, lonnes for 2 timer. De som liar pabegynt arbeidet, men 
hvis tjeneste blir overfloclig, lonnes for minst 4 timer. I begge tilfeller kan de palegges 
annet arbeid i tilsvarende tidsrom. 

Tillegg for delt dagsverk, kvelds- og nattarbeid, lordags- og sondagsarbeid saint for 
arbeid pa lielge- og hoytidsdager utbetales til disse arbeidstakere Liavhengig av 
arbeidsforholdets varighet og omfang, jf. § 5. 

12.5 A vl on n ing av vikar,er- 
Lonn for vikarer beregnes Lit fra de bestemmelser som gjelder for stillingen. 

Har en sxi-lige vansker med a rekruttere til vikariatet, kan det gis en sxrskilt 
lonnskompensasjon, ved vikariater pa instil 1/2 ars varighet. 

12.6 Avlonning av aldeispensjonistei- 
Alderspensjonister kan engasjeres pa pensjonistvilkar. 

Timelonnen justeres tilsvarende som i stat og kommunesektoren, pr. 01.01.21 er 
timelonnen kr. 218,- pr faktisk arbeidet time. Utover Bette utbetales lordags- og 
sondagstillegg, helge og hoytidstillegg og kvelds- og nattillegg slik det fi-emgar av 
kapittel 1, § 5 i Overenskomsten. 
Personer som er engasjert etter denne bestemmelsen beholder pensjonen uforandret og 
skal ikke meldes inn i pensjonsordningen (TPO). 

§ 13 STEDFORTREDERTJENESTEIII CONSTITUERING 

13.1 Plikt til a* utfoi•e stedfodi-edei1jeneste 
Enhver arbeidstaker plikter a utfore stedfortredertjeneste. 

13.2 Ste(fodi-ededjeneste i hoyet-e lonnet stilling 
Ved palagt stedfortredertjeneste i hoyere lonnet stilling for en periode Utover en Like, 
utbetales den hoyere lonnede stillings lonn fra forste dag, nar vedkommende overtar 
stillingens fiille arbeids- og ansvarsomrade. 

Ved beordring til hoyere lonnet stilling, men livor vedkommende ikke utforer alle de 
arbeidsoppgaver eller er palagt hele det ansvar som er tillagt stillingen, kan det etter 
droftinger med tillitsvalgte avtales en passende godtgjoring. 

13.3 Ferie/feHevikaHat 
Stedfortredertillegg gis ikke for ferievikariat ved avvikling av den lovfestede ferie. 
Rett til stedfortredergodtgjoring opptjenes heller ikke ved slikt vikariat. 

13.4 Ifonstituefing 
Ved konstituering (midlertidig tilsetting) i hoyere lonnet stilling, utbetales fra forste 
tjenestedag slik lonn som vedkommende ville fatt ved opprykk til stillingen. 

Nab- det er pa det gene at en stilling vil bli staende ledig Lit over 1 maned pga. sykdom, 
permisjon e.l., foretas som hovedregel konstituering i stillingen. 



§ 14 PERMISJON 

Arbeidstaker som er palagt a utfore kommunale eller andre offentlige verv, gis 
permisjon og kan etter soknad A beholde sin lonn. Arbeidstakeren plikter pa forhand a 
gjore henvendelse til nwrmeste overordnede om permisjon. 

Nar viktige velferdsgrunner foreligger, kan en arbeidstaker tilstas velferdspermisjon 
med loan i inntil 12 arbeidsdager pr. kalenderar. Det kan avtales fleksibelt uttak av 
permisjonsdagene. 

H. vedlegg 4. 

§ 15 UTLONNINGSFORM 
Utlonning skjer via bank eller post. 
Oppgjorsterminene for variable tillegg folger den ordinwre lonn og bor utbetales 
samtidig med den ordinwre lonn i etterfolgende maned. 
Lonnsavregningen skal vxre slik utformet at arbeidstakerne kan kontrollere at 
avregning er i overensstemmelse med utfort arbeid. For eksempel skal tillegg for 
turnus- og skiftarbeid, overtidstillegg m.v fiamga. 
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KAP.2 	PENSJONSFORHOLD 

2.0 — DEFINISJON 

Det etableres offentlig pensjonsordning for alle ansatte etter SGS 2020 Pensjonsordninger. 

Link til SGS 2020: littps://NvwNv.fagforbutldet.iio/lone-og-avtalei-/standai-cloN,crciiskomstcr/  

For skifte av selskap/pensjonskasse, skal dettc droftes med organisasjonene. 

For overforing til annet selskap / pensjonskasse finner steel, skal det nye selskapet bekrefte at 
pensjonsordningen tilfredsstiller de krav som er fastsatt i Jenne tariffavtalen. 
Tjenestepeilsjonsordningeil 

Fra 	 
(dato/ar) 

 

skal arbeicisgiver lia opprettet pensjonsordning for sine ansatte. 

 

Pensjonsordningen er avtalt i 

(nave pa selskapet) (polise nr.) 

?;C 

PenSjollsordningen omfatter alderspensjon, uforepensjon, ektcfellepensjon, barnepensjon saint 
AFP — inklusive betinget tjenestepensjon. 

Pensjonsordningen onlfattes av Overforingsavtalen. 

Folgende bestemmelser i SGS 2020 Pensjonsorcininger gjelder ikke: 

• §§ 6-1— 6-3 Aldersgrense 
• §§ 8-1— 8-3 Opphor og flytting 
• §§ 12-1 — 12-4 Pensjonskontoret 
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KAP.3 LONNSSYSTLM 

3.1 	Bi-rrffolonn 

Lonnssystemet er et bruttolonnssystem. 

3.2 	Tilleggslonn 

Faste og variable tillegg knyttet tit arbeidsytelse, er pensjonsgivende nar de godtgjores 
som arsbelop og utbetales pa samme mate sour ordinwr lonn. 
Dette gjelder folgende ytelser: 

- Kap. 1, § 5, pkt. 5.2 Lordags og sondagstillegg. 
- Kap. 1, § 5, pkt. 5.4 Kvelds og nattillegg. 

Med grunnlag i gjeldende arbeidsplan beregnes tilleggene for den enkelte arbeidstaker 
pa arsbasis og omregnes tit tnanedlige belop. Ved beregning av tilleggslonn legges det 
tit grunn et arstimetall pa 1900 timer. 

Tilleggene faller bort nar gruntilaget for dem ikke er tilstede. 

Midlertidig avvik fra gjeldende arbeidsplan for kortere tidsrom enn 6 uker skal ikke 
medfore endring i utbetaling av faste tillegg tit manedslonn. Ved faktiske 
merbelastnitiger i form av Here kvelds- og nattevakter og lordags- og sondagsvakter i 
avviksperioden, utbetales differansen i forhold tit det beregnede faste tillegget. 

Ved endring i arbeidsplanene og avvik som varer mer enn 6 uker, skal det foretas ny 
beregning av fast tilleggslonn. 

Deltidsansatte, vikarer og ansatte coed tidsbegrenset tilsetting som far manedslonn, far 
tillegget beregnet pa samme mate som for faste heltidstilsatte. 

Ekstralijelper far tilleggsytelsene godtgjort i henhold tit faktisk utfort arbeid som gir 
rett tit tillegg. 
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3.3 Lonnsjustei•ing 

Lonnstillegg pr. 1.5.2022 er markert i kursiv og legges til den enkeltes arslonn. Tillegget er 
inkludert i ny utregnet laveste arslonn for ansatte etter 01.05.2022. Se vedlegg 4 for 
lonnsinnplassering ved ansiennitetsopprykk. 

Stillingsgruppe 0 ar 2 ar 45r 6 Sr 8 ar 10 ar 16 ar 

Stillinger uten saerskilt 
krav om utdanning 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 

Lonnstillegg 
Utregnet laveste arslonn 324 900 331400 334 200 337 200 345 300 391600 431400 

Fagarbeiderstillinger/ 
tilsvarende 
fagarbeiderstillinger 25 300 17 800 14 300 14 300 14 300 14 300 14 300 

Lonnstillegg 

Utregnet laveste arslOnn 389 000 389 000 389 000 393 200 404 600 448 400 460 300 

Stillinger med krav om 
fagbrev og 1—arig 
fagskoleutdanning 25 000 17 800 14 300 14 300 14 300 14 300 14 300 
Lonnstillegg 
Utregnet laveste arslonn 411000 411000 411000 415 200 426 600 468 400 481400 

Stillinger med krav om 3 

arig U/H-utdanning * 35 600 24 900 14 700 14 700 14 700 14 700 14 800 

Lonnstillegg 
Utregnet laveste arslonn 459 100 459100 459 100 469 300 479 500 529 900 537 900 

Stillinger med krav om 4 

arig U/H-utdanning* 26 000 25 200 14 800 14 800 14 800 15 800 16 800 
Lonnstillegg 
Utregnet laveste arslOnn 500100 500100 500100 510 400 530 600 552 900 565 900 

Stillinger med krav om 5 

arig U/H-utdanning* 30 500 20 300 15 300 15 300 15 300 15 300 15 300 

Lonnstillegg 

Utregnet laveste arslonn 535 000 535 000 535 000 540100 552 500 572 200 612 700 

Stillinger med krav om 
mastergrad 31 100 21200 15 500 15 500 15 500 15 500 15 500 
Lonnstillegg 
Utregnet laveste arslonn 563 800 563 800 563 800 569 300 574 500 605 700 661600 

*U/H- utdanning er universitet eller hoyskoleutdanning 

Med virkning fra 1.5.2022 erstattes de laveste ansiennitetstrinnene med en ny, hoyere 
garantilonn som gjelder fram til 6 ars ansiennitet. Dette gjelder for alle stillingsgrupper, 
unntatt stillingsgruppene « Stillinger uten swrskilt krav til utdanning». Se vedlegg 4. 
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3.4 	Garantiordning 

Utregnet laveste arslonn for stillingsgruppen «stillinger uten sa;rskilt krav om utdanninp, pa 
16 ars-trinnet, skal partene reguleres slik at den minst tilsvarer 75% av gjenliomsnittlig 
Utregnet laveste arslonn pa 16- ars trinnet for stilliIIgsgruppene (slik stillillgsgruppene framgar 
pr. 1.5.2022) i kapittel 3. 

Regulering av lonn skjer pr. 1. mai llvert al' I salnsvar Ined tilsvarende endringer 
sentralt innenfor KS-omradet 

Pkt. 3.4.2 	Lohile tillegg 
Det er ikke aysatt pott til lokale forhandlinger i 2022. Arbeidsgiver liar anledning til a skyte 
inn midler til lokale forhandlinger. 

Potten forcieles liter mellom organiserte arbeidstakere i virksomheten. 

Hvis partene lokalt (arbeicisgiver og tillitsvalgt) er enige otn det, kan ciet foretas en annen 
forcicling av potten. 

Vedlegg 2 " Retningslinjer for lokale forhandlinger — God forhandlingsskikk " gjelder, med 
mindre partene lokalt etter droftinger blir enig om annet. 

Lonnsde nis over 

Med manedslonn merles arslonn dividert med 12. 

Med claglonn metres arslonn dividert med 260. 

Med timelonn menes arslonn dividert med 1950 (37,5 t)/l 846 (35,5 t)./ 1717 (33,6 t) 

Med 50 % overtidstillegg menes arslonn dividert med 1850 og multillisert med 50 %. 

Med 100 % overtidstillegg menes arslonn dividert med 1850 og multiplisert med 100 %. 

Med 133 1 /3  % overtidstillegg menes arslonn dividert med 1850 og multiplisert mcd 
133 1/3 %. 

Ved beregning av manedslonn forhoyes arslonn opp til nxi-meste hele tall som dividert med 
12 gir et lieltall. 

Ved beregning av timelonn forhoyes dense opp til nxi-meste heltall. Ved beregning av 
overtidstillegg forhoyes timelonnen opp til nwrrneste heltall. 



38 

3.5 	Stillingsregulativ 

InnIeclende merknader 

1. Stillingsregulativet inneliolder grunnstillinger, dvs. de alike stillingers garantilonn ved 0 
ars ansiennitet. 

2. Den enkelte arbeidstaker skal avlonnes etter funksjon, dvs. det arbeids- og 
ansvarsomrade som tilligger stillingers. For stillinger hvor det kreves/nyttiggjores en 
swi•skilt kompetanse og arbeidstaker innehar slik kompetanse, skal dette gi utslag i 
lonnsfastsettelsen. Dette gjelder ogsa tilleggs- og/eller spesialkompetanse. 

3. Ved lonnsfastsettelsen skal det i tillegg tas hensyn til stillingens kompleksitet og den 
enkeltes ansvar. 

4. Dersom stillingsbetegnelsene i denne overenskomst ikke er dekkende for de lokale 
behov, kan den enkelte stilling benevnes etter fiinksjon. 

Mef•k»ad 
Arbeidstakere med andre stillingsbetegnelser enn fagarbeider og som Isar fagbrev, skal Tonnes 
som fagarbeider. 

Unge ai-beidstakei•e 

Alder 	 Minstelonn 
Yngre enn 16 ar 	80 % av minstelonn for stillinger uten swrskilt krav til utdanning. 
Fra 16 fir til 18 ar 	90 % av minstelonn for stillinger uten sxrskilt krav til utdanning. 

Avlonning av lerlere 
Ledere skal vwre sikret en avlonning minimum kr 12 000,- hoyere enn deco de er satt til a 
lode. 

O vergangsbes tenunelse 
Ingen skal som folge av overgang til denne overenskomst ga tied i lonn og/eller fa darligere 
arbeidsvilkar. 

Loitirsrrtviklingssanttale 
Dersom en arbeidstaker ber om loniisutviklingssamtale, skal denne gjennomfores 
mellom arbeidsgiver og arbeidstakeren. 1 samtalen skal arbeidsgiver og arbeidstaker i 
fellesskap diskutere hvilke tiltak som kan iverksettes for at arbeidstaker skal oppna 
bedre 101111SlltVlkling. For arbeidstaker som liar gjenhintradt etter foreldrepermisjon 
bor lonnsutviklingen i permisjonstlden vwre et terra i samtalen. 

Motetidspunkt for lonnsutviklingssamtalen avtales innen 14 Jager. Arbeidstaker liar rett 
til a la seg bista av sin tillitsvalgte. Det skal (ores referat fi•a samtalen dersom 
arbeidstaker ber om det. 
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Senimpolitilck 
Partene kan drofte og utvikle seniorpolitikk for a motivere arbeidstakere til a sta lenger i 
arbeid. Slike virkemidler kan vxre tilpasset arbeidstid, redusert omfang av nattarbeid, 
tilrettelegging av arbeidsoppgaver, tjenestefri med lone, kronetillegg, kontantutbetaling e.l. 

Arbeidsgiver orienterer tillitsvalgte orn inngatte avtaler. 

KAP. 4 	FORHA.NDLINGSBESTEMMELSER OG ALMINNELIGE 
BESTEMMELSER 

Partene kan i tariffperioden kreve opptatt forhandlinger om lonnsplassering av 
enkeltstillinger eller grupper av stillinger dersom: 

- Stillingen(e)s arbeids- og ansvarsomrade er blitt endret. 
- Det er oppstatt problemer med a rekruttere og/eller beholde arbeidstakere. 
- Dersom partene ved tariffievisjonen, herunder 2. avtalears forhandlinger, ellers er 

blitt enige om a fore slike forhandlinger, ev. innenfor en aysatt okonomisk ramme. 

Oppnas ikke enighet under forlhandlingene, kan liver av partene bringe tvisten inn for 
en nemnd bestaende av en representant for virksomlieten, en representant for 
vedkommende organisasjon samt en noytral oppmann som partene soker a bli enige 
om. Blir partene ikke enige, oppnevnes oppmannen av Kretsmeglingsmannen. 

Kompetanse 
Partene lokalt kan uavhengig av ovrige forhandlingsbestemmelser forhandle om endret Lonn 
nar en arbeidstaker liar gjennornfort relevant otter-/videreutdanning. Kommer partene ikke til 
enighet ved forhandlinger vedtas arbeidsgivers sikte tilbud. 

Som vedlegg nr. 5 folger "Retningslinjer for lokale forhandlinger — God forliandlingsskikk". 

KAP.5 	L/ERLINGER 

5.1 	Lxrlinger som inngar lwrekontrakt etter reglene under opplwringsloven, skal Tonnes 
etter de uttommende bestemmelser i dette kapittel. 

DefiniS over: 
✓ Lwrling: liar undertegnet en 1wrekontrakt med sikte pa fag- eller svenneprove i fag 

som lxretid i virksomhet, jf. opplwringsloven § 4-1 og forskriften § 1-3. 
✓ Lxrekandiciat: liar undertegnet en opplwringskontrakt med sikte pa en mindre 

omfattende prove enn fag-/svenneprove, jf. opplwringsloven § 4-1. 
✓ Praksiskandidat: liar meldt seg til fag-Avenneprove etter opplwringsloven § 3-5 

uten a vxre elev eller 1wrling. 

5.1.1 Lwretiden bestir av opp1wringstid og verdiskapingstid. Lonn utbetales bare for 
verdiskapingstiden. Lonnen til 1wrlinger fastsettes som en prosentvis andel av minste 
lonn for fagarbeider eksklusive tillegg. Lonn til 1wrekandidater, se pkt. 5.1.5. 
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Dersom parterre lokalt er enige, kan en annen prosentvis fordeling av lonn avtales, 
innenfor den gitte ramme sour er beskrevet nedenfor. 

5.1.2 Fag som folger hovechnoclellen 
Fag som folger hovedmodellen har 2 fir opplxring i skole og 2 ar i bed rift/virksomllet. 
Lxretiden i bedrift/virksomhet bestar av 50 % oppla✓ring og 50 % verdiskaping. 
I denne tiden Tonnes lxrlingen slik: 

1. halvar 	30% 
2. halvar 	40% 
3. halvar 	50% 
4. halvar 	80% 

5.1.3 Fag som ikke folger hovechnoclellen 

1 ars 1wretid i virksomheten: 
1. halvar: 
	

50% 
2. halvar: 
	

80% 

1 %2 ars 1wretid i virksomheten: 
1. halvar: 	45% 
2. halvar: 	55% 
3. halvar: 	80% 

2 %2  Ars 1wretid i virksomheten: 
1. halvar: 	30% 
2. halvar: 	35% 
3. halvar: 	40% 
4. halvar: 	65% 
5. halvar: 	80% 

3 ars lxretid i virksomheten: 
1. halvar: 	0% 
2. halvar 	15% 
3. halvar: 	25% 
4. halvar: 	35% 
5. halvar: 	45% 
6. halvar: 	80% 

Dersom parterre lokalt er enige, lean en annen prosentvis fordeling av lonn 
enn den som fremgar av 5.1.2 og 5.1.3 avtales, innenfor den gitte totalramme 
for hvert enkelt 1wrlingelop. 

5.1.4 Lcerlinger mecl full praklisk opplcering i virksomhelen. 
Lwi-linger uten grUnnkUrs (GK) og videregaende kurs (VK1) i videregaende 
skole etter Reform-94 skal lia en samlet lonn under la;reperioden, som 
tilsvarer den totale 1xi-lingelonn som folger hovedmodellen (1 arslonn). 
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5.1. S Lonn Icerehindidater 
Lonn for 1wrekandidater fastsettes lokalt i hvert enkelt tilfelle etter dro finger coed de 
tillitsvalgte. 

5.1.6 Opplceringsbok 
Det skal aysettes tid til a fore opplwringsbok i den ordinwre arbeidstiden. Veiledning 
skal vxre en del av dette. 

5.1.7 Proveahleggelse 
Arbeidsgiver dekker lonn ved proveavleggelse for 1wrlinger 

5.1.8 Relowttering 
Dersom det er swrlige vansker med a rekruttere 1xi-linger, kan parterre lokalt drofte 
midlertidige tiltak sour oker mobiliteten og tilgang pa 1wrlinger, for eksempel stotte til 
1xi-emateriell, stotte til oppholdsutgifter og stotte til seise- og fly utgifter. 

5.1.9 Ubekilemstillegg 
Lxrlingen og lxrekandidaten utbetales ubekvemstillegg etter kap. 1 § 5. 

5.1.10 Ovenid 
Lwrlinger og lxrekandidater under 18 ar kan ikke palegges overtidsarbeid. 

5.1.11 Annet ai-beid 
Lwrlinger sour utforer annet arbeid enn det 1wrekontrakten tilsier Tonnes i henhold til 
tariffavtalens bestemmelser for slikt arbeid. 

5.1.12 Sykelonn og foreldi-epenger 
Lwrlingen og 1wrekandidaten gis rett til sykelonn og fore Idrepenger etter kapittel 1 § 8 
med beregningsgrunnlag i aktllell lonnsprosent nar tilfellet oppstar. Slike fravxi,  kan 
medfore at 1wretiden forskyves med tilsvarende forskyvning av lonnsprosenten. 

5.1.13 Gruppelivsforsilo-ing 
Lxrlingen og 1wrekandidaten omfattes av gruppelivsforsikringen i kapittel 1 
§ 10 med rettigheter sour tllsvarer 50% av det belop sour fi•amgar av pkt. 10.2. 

5.1.1 4 Pensjon 
Lwrlingen og 1xi-ekandidaten omfattes av arbeidsgivers tjenestepensjonsordning. 
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KAP. G 	SIERSKILTE BESTEMMELSER 

6.1 	Opplysnings- og ulviklingsfond, Jf. vedlegg 3. 

G.Z. 	Godigjoring veil tjeneslereiser 

Godtgjoring vest tjenestereiser skal folge de tit enliven tid gjeldende bestemmelser og 
satser i statens reiseregulativ. 

Arbeidstakere sons palegges a reise utenom arbeidstid inngar avtale med arbeidsgiver 
om godtgjoring/ayspasering av denne reisetiden. (herunder leirskoleoppliold ol.) 

6.3. Arbeidstoy 

Arbeidstaker fan sonl hovedregel utlevert arbeidstoy etter behov. Behovet avgjores av 
partene lokalt. I de tilfeller parterre lokalt er enig om det, kan det i stedet for utlevering 
inngas avtale om err passende godtgjorelse. 

KAY. 7 	VARIGHET - REGULERING 2. AVTALEAR 

7.1 	Regulering 2, avlalear 
Eventuelle lonnsreguleringer for 2. avtalear som folge av forliandlinger mellom KS og 
Fagforbundet gjores gjeldende for demie avtale. 

7.2 	Varighel 
Overenskomsten gjores gjeldencle tit 31.08.2024 

Hvis overenskomsten tit den tid ikke er sagt opp av noen av partene med 3 - tre -
maneders skriftlig varsel, er den fremdeles gjeldende 1 - ett - ar om gangen med samme 
gjensidige oppsigelsesfiist. 

Steel  	 Dato 	  

FAGFORBUNDET 
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Vedlegg 1 

Avtale om korte velferdspermisjoner 

Partene er mige om at folgende avtale onl velferdspermisjoner gjelder ved virksomheter. Med korte 
velferdspermisjoner etter ovenstaende regler merles permisjoner for nodveildig tid, av inntil 5 dagers 
varighet. Partene lokalt avtaler retningslinjer for hvordan ordningen skal praktiseres. Ordiiingen 
betales coed ordimr lone og skal nlinst onlfatte: 

1. Permisjon ved dodsfall og for deltakelse i begravelse nar det gjelder den im-meste familie. Med 
im-meste familie siktes det til personer som star i nwrt slektskapsforhold til arbeidstakeren, sal som 
ektefelle/samboer, barn, sosken, foreldre, svigerforeldre, besteforeldre eller barnebarm 

Permisjon ved begravelse av ansatte slik at de ansatte pa vedkomnlendes avdeling kan vxre 
representert. 

Nodvendig reisetid kommer i tillegg. 

2. Permisjoni for wldersokelse, behandling og kontroll av tannlege og lege, saint behandling av 
fysioterapeut/kiropraktor etter anvisning av lege. Det dreier seg her om tilfeller hvor det ikke er 
mulig a fa time utenfor arbeidstidenl. 

3. Permisjon pa grunn av akutte sykdomstilfeller i lijemnlet. Det er forutsatt at amen hjelp, f.eks. 
husmorvikar, ikke kan skaffes, og arbeidstakerens tilstedevxrelse i hjeminet er ubetinget 
nodvendig. Ogsa her gjelder bestem tile lseile oils korte velferdspermisjoner for at arbeidstakeren 
skal kunne fa ordnet seg pa annen elate. 

4. Permisjon for ektefelle/samboer liar det er nodvendig i forbiildelse med fodsel i lljemmet eller 
innleggelse pa sykehus. 

5. Permisjon pa grunn av akutte sykdomstilfeller i im-meste familie. 

Rett til permisjoil ved barn og barnepassers sykdom i hilt arbeidsmiljoloveil § 12-9 og 
overenskomsten § 8.4. 

6. Permisjon ved flytting til ny fast bopel. 

7. Permisjon i forbindelse med blodgivning dersom det er vailskelig a fa dette gjennomfort utenfor 
arbeidstiden. 

8. Permisjon til a folge barn ved tilvenning i barnehage/SFO og forste gang de begynner pa skole. 

9. Permisjon ved egiie barns konfirmasjon. 

10. Permisjon nar foreldre blir innkalt til konferansetime i grunnskole, og dense ikke kan legges 
utenfor arbeidstiden. Slik permisjon gis for inntil to timer. 

H. . Permisjon for oppnlote pa sesjon. 

Med samboer menes person som i et ekteskapslignende forhold har Matt samme bopel som dell ansatte 
i inhist 2 An 
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Ved legg 2 

Retningslinjer for lokale 
forhandlinger — God forhandlingsskikk 

Det vises til HTA kapittel 3 pkt 3.4.2 Lokale tillegg 

Med utgangspunkt i Bette vedlegget utformer de lokale parter retningslinjer for 
gjennomforing av lokale forhandlinger. Hensikten er a sikre gode prosesser slik 
at parterre lokalt kan gjennomfore reelle forhandlinger. De lokale parter bor 
gjennomfore arlige evalueringsmoter om de lokale lonnsforhandlingene. 

Lonnspolitiske droftinger 

Arbeidsgiver liar ansvar for gjennomforing av lonnspolitiske droftinger og forlandlinger. 
Det er arbeidsgiver som innkaller parterre til droftings- og forhandlingsmoter. 
Droftingsmoter legges sa tidlig at organisasjonene og arbeidsgiver 
far tid til a arbeide med konkrete krav og tilbud. Der forhandlingene desentraliseres, 
bor det i tillegg til et samlet droftingsmote ogsa gjennomfores droftingsmoter 
pa desenti•alisel•tuiva. 
De parter som lokalt blir enige om det, kan gjennomfore forhandlingene etter 
forliandIingssammenslutningsrnodelien. 
I droftingsmote tar partene blant annet opp 

Erfaringer fi•a tidligere forhandlinger 
Forhandlingsforlop 
Gjensidig informasjon om forhandlingsutvalgenes sammensetning 

- 	Lokal lonnspolitikk og -kriterier. Det skal tilstrebes enighet om kriteriene 
- 	Tydelighet i prioriteringer og begrunnelser 
- 	Hvilken statistikk og livilke lonnsopplysninger arbeidsgiver skal legge fi•em i 

forbindelse med forhandlingene 
Rutiner for informasjon av forhandlingsresultater 

Tillitsvalgtes rett til a fa faktiske opplysninger om Ionnsvilkar 
ved lokale forhandlinger 

I forbindelse med lokale lonnsforliandlinger liar tillitsvalgte 
rett til innsyn i lonnsopplysninger som er relevant for forhandlingene. 
For selvstendige rettssubjekter som er organisert etter swrlov (f.eks. lov om 
interkommunale selskaper og aksjeloven) gjelder den samme rettigheten, dog 
slik at tillitsvalgte for utlevering av opplysninger plikter a undertegne en tauslletserklm-ing. 
Eventuell oversendelse av opplysningene elektronisk ma skje innenfor rammen 
av personopplysningsloven. 
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Gjennomforing av forhandlinger 

Folgende legges til grunn ved gjennomforing av lokale forhandlinger dersom Partene lokalt 
ikke blir enige om annet: 

Partene lokalt nedsetter et beregningsutvalg som fastsetter pottens storrelse for 
arbeidstakere som er omfattet av forhandlingene 
Partene lokalt berammer tidspunkt for oversendelse av krav fia 

arbeidstakerorganisasjonene til arbeidsgiver. 
Organisasjonene gis anledning til a begrunne sine krav for arbeidsgiver i felles mote 
legger fiam forste tilbud. 
Forste tilbud bor gjenspeile krav bade fia organisasjonene og arbeidsgiver og ikke 
omfatte for stor del av den samlede pott. 
Organisasjonene argurnenterer for sine gjenstaende krav for det gis ytterligere tilbud. 
Organisasjonene gis mulighet til a vwre oppdatert om tilbud som gis underveis, ved at 
ogsa pafolgende tilbud presenteres i fellesmoter. 
Underskriving av protokoller utstar til hele potten er fordelt og orgailisasjonene har 
fatt oversikt over samlet bruk av potten. 
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Vedlegg 3 

AVTALL 

om et Opplyslllllgs- og lltvllclingsfond opprettet av Nwrillgslivets Hovedorganisasjon 
og Landsorganisasjonen i Norge 

(Lndret siste gang i 2022) 

§1 

Formal 

Fondet har til formal a gjennomfore eller stotte tiltak til fremme av opplysning og 
utdannelse i norsk arbeidsliv. 

§2 

Virkemidler 

Opplysnings- og utdanningstiltakene, herunder kurs- og skolevirksomhet, skal bl.a. to siktc 
PA 

1. en moderne skolering av tillitsvalgte med saerlig vekt pa produktivitet, miljo, 
okonomi og samarbeidssporsmal, 

2. utdanning av bedriftsledere og ansatte innenfor de samme omrader soul nevllt 
i punkt 1, 

3. forberedelse, tilrettelegging og utvikling av opplaeringstiltak, 

4. gjentlotll alike tiltak bidra til At verdiskapning, 

5. fremme av et godt samarbeid innenfor den enlcelte bedrift. 

§3 

Finanslertng 

Det er etablert en forenklet innkrevingsmodell hvor antall ansatte som skal vaere gjenstand 
for premieberegningen fastsettes ut fra opplysningene bedriften har gift til trygdekontorenes 
arbeidstaker-/ arbeidsgiverregister med folgende gruppeinndeling: 
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GI'LlppC 1: 
	

F.o.m. 4 t/uke instil 20 t/uke 
Gruppe 2: 
	

F.o.m. 20t/uke instil 30 t/uke 
Gruppe 3: 
	

F.o.m. 30 tluke og derover. 

Bedriftene iiulbetaler livert kvartal ettet'skuddsvis premic etter folgencie satser pr. maned. 

Gruppe 1: kr. 17,- 
Gruppe 2: 27,- 
Gruppe 3: 46,- 

Ansatte som kommer inn Under I-Iovedavtalen for arbeidere melloin LO og NHO er, som en 
del av finaiisiei'iilgsoi'diliilgeil, forpliktet til a betale kr. 3,25 pr. Like. 

Belopene reguleres av Sekretariatet i LO og NHOs styre etter innstilling fra Fondsstyret, 
jf.§5. 

§4 

Innkreving av premie 

Fonda som olnfattes av OU-samordning. Dell preIllie som er nevnt i § 3 skal clerfor 
innbetales kvartalsvis til OU-samorciningen. Premieinnbetalingen skal dekko bedriftens 
samlede forpliktelser til alle OU-fond. Avtalen om OU-samordningen supplel'er Jenne 
Avtale. 

§5 

Administrasjon 

Fondet ledes av et styre pa 6 medleimner llvorav parterre oppnevner 3 liver. Vervet som 
styrets leder alternerer mellom Landsorganisasjonen i Norge og Nwringslivets 
Hoveclorganisasjon ett ar ad gangen. 

§6 

Midlenes anvendelse og fordeliilg 

Fondsstyret fastsetter for hvert ar de belop som forskuddsvis skal aysettes til fellesformal 
som en finner Jet onskelig a stotte. Fondets ovrige miller disponeres - med en halvpart til 
liver - av spesialLitvalg oppnevnt av liver av de to hovedorganisasjonene. Det utarbeides 
spesialvedtekter for disse Litvalgs virksomliet. 

Nwringslivets Hovedorganisasjon og LandsorganisasJonen 1 Norge holder hverandre 
gjensidig underrettet om de planer spesialutvalgeile har for midlenes anvendelse og for 
llvilke tiltak som har vwrt gjennomfort. 

Alle bedrifter som innbetaler til fondet, skal etter nwrinere fastsatte regler Ila adgang til a 
delta i tiltak som finansicres av fonciets midler. 
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§ 7  

Regnskap og arsberetning 

Fondets regnskapsar er kalenderaret. Ved hvert regnskapsars ayslutning utarbeides et 
arsregnskap sour skal revideres av en statsautorisert revisor. Regnskapet sender sammen 
med arsberetningen til Nwringslivets Hovedorganisasjon og Landsorganisasjonen i Norge. 

§ 8 Opplosning 

Ved fondets eventuelle opplosning tilfaller de innestaende midler NHO og LO slik at liver 
organisasjon mottar det belop sour den i lienhold til avtalens paragraf 6 var berettiget til a 
disponere. Gjenvxrende midler ma anvendes i overensstemmelse med avtalens paragraf 2. 

§9 

lki•afttredelse 

Denne avtale trer i kraft 1. oktober 1970 og gjelder til forste alminnelige tariffi•evisjon etter 
Hovedavtalens utlopstid. Deretter folger avtalen den ordinwre tariffperiode med eventuell 
revisjon i forbindelse med varoppgjoret. 
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Vedlegg 4 

Lonnsinnplassering ved ansiennitetsopp>tylck 

Stillingsgrupper 
Garantilonn og lonnstillegg for ansiennitet - pr. 1.5.2022 

Garanti- 

lonn 

2 ar 
Ans.tillegg 

4 ar 
Ans.tillegg 

6 ar 
Ans.tillegg 

8 ar 
Ans.tillegg 

10 ar 
Ans.tillegg 

16 ar 
Ans.tillegg 

Stillinger uten saerskilt 

krav til utdanning 

Tillegg for 
ans. 

324 900 

6 500 2 800 3 000 8100 46 300 39 800 

Laveste 

arsionn 331400 334 200 337 200 345 300 391600 431400 

Fagarbeiderstillinger/ tilsv. 

fagarbeiderstillinger 

Tillegg for 
ans. 

389 000 

4200 11400 43800 11900 

Laveste 
arslonn 393 200 404 600 448 400 460 300 

Stillinger med krav 

omfagbrev og 

1-6rig 

fagskoleutdanning 

Tillegg for 

ans. 
411000 

4200 11400 41800 13 000 

Laveste 

arsionn 415 200 426 600 468 400 481400 

Stillinger med kravom 

3-arig UM-utdanning 

Tillegg for 
ans. 

459100 

10 200 10 200 50400 8 000 

Laveste 

arsionn 469 300 479 500 529 900 537 900 

Stillinger rued kravom 

4-arig U/H-utdanning 

Tillegg for 

ans. 
500100 

10 300 20 200 22 300 13 000 

Laveste 
arsionn 510 400 530 600 552 900 565 900 

Stillingermed krav om 

5-arig U/H-utdanning 

Tillegg for 
ans . 

535 000 

5100 12 400 19 700 40 500 

Laveste 
arsionn 540 100 552 500 572 200 612 700 

Stillinger med krav om 

mastergrad 

Tillegg for 

ans. 
563 800 

5 500 5 200 31200 55 900 

Laveste 

arsionn 
569 300 574 500 605 700 661600 
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