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Den 10. september ble del avholdt fortlandfinger mellom Fagforbundel/Landsorpnisasjonen iNorge
og Unilabs Norge  vedrørende B-deJforhandlingu 2020.

Til stede:
For Fagf'Olbundet:
For  Unilabs:

Ola Laskemocn, Trine Posaas Nilsen, Vigdis A. Tollef&en,
Alva S orhaug Kjell&n,Baber Qazi,Fredrik Paulsen

Partene  har kommet  Iii enighet om fl gende medvmuriDg  fraOI.M.2020.

Detgi, ct generelt  tilleggpl kroner 4 400 NOK  perAri 100%  still ing. De generelle tilleggene fra A·
delen er inkludert i aummen. For dellidsansanc gis tillegg iht. gjeldende øllling:sprosent.
Tillegg gis som brutto Ii Ilegg.

Minstelnnssat senjusteres  tilsvarende.

Pr. I. april 2020 skal arbeidstakere med minimum20 lrs  lønnsansiennitet ikke  ha lavere grunnln n
enn kr. 423 100,- pr Ir i I00% sliliing. Beslemmelsen gjelder forholdsmessig fordeltidsansatte.

Avtalens  punk1 2.3 Kvelds og  nauillegg oppdalaes:
For ordinært arbeid mellom kl. 00.00  lrdeg, o24.00  sdag betales et tilleggplkr.100,· per  arbeidet
lime.

Protokolltilføm:I
Det nedsettes et partssammensatt utvalg som skal kartlegge eventuelle int er e l nnsforskjeller og
behovet for utj evning. Arbeidets  abJ gjennomføra  i perioden.

O, lo, IS.09.2020

aAi s. ijeii
Personaldirektr
Unilabs Norge AS

g s  • L .
vaa r oiiisn "re v
Hovedtillitsvalgt Fagforbundet
Unilabs Norge

Ola Laskemoen
Fagfori>undet Oslo



OVERENSKOMST DEL B

01.04.2020 - 31.03.2022

mellom

Spekter/ Uni labs Norge A S

og

Fagforbundet



1. OMFANG
Overenskomsten gjelder ror ansatte medlemmer av Fagforbundet ved Unilabs Norge AS.

Hovedavtalen mellom arbeidsg iverforeningen Spe kter og LO med virkning fra 01.01.20 18 -
31.12.202 1, samt Overenskomst del A med virkning fra  01.04.2020 - 3 1.03.2022 gjelder
som del 1 av denne overenskomsten .

Overenskomsten omfatter Ikke administrerende direktør, viseadministrerende - og
økonomidirektør, medisinsk sj ef , pe rsonal- og kvalitetss j ef, markedskonsu lent og Instituttsjef .

2. ARBEIDSTID

2.1 ARBEIDS TIDBESTE MMELSER
Den ordinære arbeidstid skal i gjennomsnitt utgjere 37, 5 timer pr. uke. Lunsj (sp isepause) er
Ikke inkludert arbeidstid.

1. 0g 17. mai, 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. og 2. pasked ag. Kr.
himmel fa rtsdag , 1. og 2 pinsed ag 0g 1. 0g 2. Juledag er normale fridager.

I den utstrekning tjenstlige hensyn tillater det, skal a rbeidstakeren få fri fra kl. 12.00 følgende
dag er: On sdag fer skjeertorsdag, samt jul og nyttarsaften.

2.2 DAGLIG ARBEIDSTID
Normal arbeidstid ved Unilabs Norge AS er 7,5 t imer eks. lunsj pause . For arbeidstakere som
arbeider turnus, vii den daglige a rbeidstiden fremgå av turnusplan.

Endring av arbeidsplan/turnus skal d røftes med tillitsvalgte senest 2 uke r før plane n
Iverkse ttes, Jf. aml. $ 10-3. Arbeidsplanentturnus skal være lett tilgjengelig for
arbeidstakerne.

Faste variable tillegg knyttet til arbeidsytelse er pe nsjonsgivende I den grad det følger av lov
og forskrift.

2.3 KVELDS- OG HELGETILLEGG

2.3.1 Kvelds- og natti lleg g

For arbeidstakere som arbeide r turnus, skiftende arbeid fra dag til dag og/elle r uketl l uke ,
be tales et t illegg, kr  75,00 pr . time for ordinæ rt arbeid mellom kl. 17.00  og kl. 07 .00 .

2.3.2  Lordags- og senda gstillegg

For ordinært arbe id mellom kl. 00.00 lørdag 0g 24.00 sond ag betales e t t illegg på kr. 100,-
pe r arbeid et time.
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2.4 ANNEN ARB EIDSTID

2.4.1 Forskjovetarbe idstid
Ved behov kan den ord inære arbeidstiden flyttes innenfor tidsrommet f ra kl. 07.00 t il kl.
20.00. Hvis varsel om forskj øvet arbeidstid g is mind re enn 3 dag er I forveien, betales
kompen sasjon for forskjovet arbeidstid med 50 % till egg til ordi ner lon n for den tid som faller
utenfor vedkommendes o rdinære arbeidstid.

2.4.2 Kompensasjon for oppmøte utenom ordinær arbeidstid.
Ethvert på lagt oppmøte pa lor-, son-, eller he lligdag kompe nseres med minimum 2 timers
overt idstillegg.

2.6 PÅLAGT OVERTID
Pålagt arbeid ut over ordinær arbe idstid pr dag/uke erovertidsa rbe id.

50 % overtidstillegg av normal time sats fra endt ordinær arbeids ild og frem til kl. 20.00 på
hverdager.

100 % overtidstill egg av nonn al t imesats fra kl. 20. 00 - innt i l kl. 07.00 neste deg .

50 % overtidstille gg av norm al timesats fre m til kl . 14. 00 og deretter 100 % pa lordag.

100 % overtidstillegg av norm al timesats pa sond ag og helli gdager.

Overtid kan tas ut som f ri et t ilsvarende antall timer en an ne n v irkedag ders om tj enesten
tillate r del og det er etter avta le med nærmeste leder. Overtidstillegget utbetales.

2.6 MERARBEID
For ansatte med red usert arbeidstid (deltids stilling ), regnesden tid som man arbe ider ut over
den avta lte t id pr dag/uke og inntil 7,5/37,5 timer som merarbe id. Dette godtgjøres med

vedkommendes vanlige timebe tal ing.

3. LØNN

3.1 GENERELT OM LONNSPOLITI KKILONNSSYSTEMILO NNSFA STSETTEL. SE
Det er av avgjørende be tydning at virksomhe ten har en bevisst leonnspoliti kk som er kjent.
Med lønnspolitikk menes her en beskrivelse av de verd ier, holdn inger, handlinger og
resultater som det er ons kelig a tremme gjennom lønnssystemets oppb ygg ing og
praktise ring . Lønnspo litikken skal g l stabilitet og forutsigbarhet I arbeidet med fastsettelsen
av den enkeltes lønn.

Det er et fe lles ansvar for be driften og de tillitsvalgte a gjore lønnssysteme t kj ent fo r alle
berørte.

3.2 LONN SOM STEDFORTREDER
Ved pålagt stedfortredertjeneste I høyere lønnet st illing for pe rioder utover 3 uker
sammenhe ngende, kan det etter drøft inger med tillitsvalgte avtales en passende godtgj øring.
Stedfortredertillegg gis ikke for ferievikariat ved awvikling av den lovfestede ferie.
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3.3  LONNSREGULERINGER
Forhandlinger om lønnstillegg skal gjennomføres i henhold Iii forhandlingsordningen som
avtalt I avtalen mellom Spekter og LO Stat. På grunnlag av disse forhandlinger gjennomføres
lønnsforhandlinger mellom Fagforbundetog Unilabs Norge AS.

Overenskomsten er en minstelønnsavtale der de nedfelte lønnsbestemmelser uttrykker den
garanterte minstelønn for de arbeidstakere som omfattes av overenskomsten. Dette
innebærer at partene lokalt skal føre reelle forhandlinger om tillegg, basert på virksomhetens
økonomi, produktivitet, konkurranseevne og framtidsutsikter.

Hver enkett medarbeider lonne s etter kvalifikasjoner og ansienni tet. Lannen vurderes en
gang pr. år.

Før forhandlingene skal bedriften legge frem det nødvendige underlag. Virksomhetens
regnskap skal fremlegges og presenteres.

Fra forhandlingene skal det settes opp protokoll, der partenes syn fremkommer.

De reguleringer som blir en følge av forhandlingene, skal gjøres gjeldende fra en på forhånd
fastsatt dato.

En eventue ll regulering skal foretas etter en saklig vurdering av de krav som settes til
stillingen og vedkommendes Jobbutførelse ,ogskal være I samsvar med virksomhetens
lønnssystem. Vurderingen skal kunne begrunnes ovenfor den enkelte.

Grunnlag for eventuelle individuelle tillegg er følgende:
• Betydelige endringer i arbeids- og ansvarsomrade
• Beholde særlig kvalifiserte arbeidstakere
• Rett opp i skjevheter
• Temaer fastsatt I medarbeidersamtale

- Kundefokus - eksternt og internt
- Fokus på effektivitet - jobbe så effektivt som mulig

Kommunika sjon -- tydelig og konstruktiv dialog med kollegaer
- Samarbeid - jobbe effektivt sammen med andre
- Fokus pa kvalitet - rikti g ferste gangen
- Energi, engasjement og initi ativ -- «dette far vitil» holdning

Klartenkt, reflektert, systematisk og strukturert
- Oppnar resultater - holder t idsfrister og forpliktelser

Administrasjonen kan administrativt gi lønnstillegg mellom lønnsoppgjørene.
Organisasjonen skal være orientert.
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3.4 MINSTELO NN
Følgende minstelønnssatser gjelder fra  1.april  2020:

0 Ar 4 ar 8ar 10 4r
Stillinger utensærskut krav om utdanning 355 750 360750 375 450 404 450
Fagarbeiderstillingerttilsvarende
fagarbeiderstilling er 381 850 386950 396 550 419 650
Stillinger med krav om Høyskoleutdanning 420 150 426 250 434 250 461 050
Stilli nger med krav om heoyskoleutdanning
samt ytterligere spesialutdanning 439 550 444 550 451 150 475 950

Fra 1.april 2020 skal arbeidstakere med minimum 20 års lønnsansiennitet ikke ha lavere
grunnlønn enn kr. 423.100 I 100°/4 stilling. Bestemmelsen gjelder forholdsmessig for
deltidsansatte.

For grupper som er omfattet av produksjonslønnsavtale eller lignende, gjelder ikke
ovenstaende minstelonnssatser.

Ingen skal gå ned I lønn ved inngåelse av denne avtalen
Eventuell regulering av minstelønnssatsene foretas ved den ordinære revisjon av
overenskomsten.

3.4.1 Bonusordning
Dersom ikke annet avtales spesielt, er de ansatte deltakere I de ordninger bedriften til enhver
tid måtte ha for sine ansatte.

3.5 LØNNSANSIENNITET
Hovedregel
Lønnsansiennitet fastsettes ved tilsetting etter følgende regler:

Lønnsansiennitet regnes tidligst fra fylte 18 år. Ansiennltetsdatoen fastsettes til den 1. I
tilsettingsmaneden pa grunnlag av godskrevet lønnsansiennitet.

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

Frave r uten lonn i forbindelse med nedkomst, adopsjon ogvidereutdanning medregnes med
innt il 2 ar I lønnsansienniteten.

Avtjent verneplikt godskrives i lønnsansiennitet.

Ved omgjøring av stilling som følge av utdanning  og/eller  endrede arbeidsoppgaver beholdes
tidligere fastsatt lønnsansiennitet.

Det gis Ikke lønnsansiennitet etter flere bestemmelser for samme tidsrom.

3.6  LØNNSDEFINISJONER
Månedslønn er årslønn dividert med 12.
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Timelønn for arbeidstakere som lønnes pr. time beregnes ut fra årslønnenog arbeidstiden
for tilsvarende helti dsstillin g. Timelønnssatsen for dagarbeidstid er årslønn dividert med
1950.

Timelønn ved beregning av overtidsgodtgjøring er årslønn dividert med 1950.

4. SOSIALE BESTEMMELSER
Ved virksomheten gjelder følgende avtale om sosiale bestemmelser. Ordningen skal minst
omfatte:

4.1 LONN UNDER SYKDOM OG FORELDREPENGER VED FØDSEL OG ADOPSJON
Arbeidsgiver utbetaler sykelonn til arbeid staker som omtattes av denne overenskomst hele
den tid arbe idstaker har rett til slik stønad etter folketrygden. Refusjonsbe løpet tilfaller
arbeidsgiver.

I den lønn som arbeidstaker får utbetalt gjøres fradrag for evt. samtidig offentlig pensjons- og
trygdeytelse.

Med full lønn menes ordinær lønn, faste årsbeløpog variable tillegg (kveldstillegg) etter
oppsatt tjenesteplan. Arbeidstaker har rett til full lønn under sykdom i 50 uker. I tillegg
kommer arbeidsgiverperioden.

Når arbeidstaker har mottatt sykelønn i minst 50 uker i de siste 3 år, opphører retten til lønn
under sykdom. En arbeidstaker som har vært helt arbeidsfør i 26 uker etter at vedkommende
sist fikk lonn unders sykdom, får ny rett til lønn under sykdom.

Arbeidstaker som fortsetter I tjenesten etter fylte 67 år, har samme rettigheter til lønn ved
sykdom eller skade som arbeidstakere yngre enn 67 år.

4.1.1 Foreldrepermis]on
Se del A

4.2 SVANGERSKAP FOR FØDSEL OG ADOPSJON

4.2.1 Opptjeningstid
Arbeidstaker som har vært I inntektsgivende arbeid 6 av de 10 siste måneder før
permisjonen tar til, har rett til full lonn, jf.pkt.4.1 under permisjon ved svangerskap, fødsel og
adopsjon, jf. Folket rygdloven kap.14, nar vedkommende har  tiltrddt stillin gen.

4.2.2  Arbeid  under  svangerskapet
Hvis arbeidet pga. svangerskapet ikke kan utføres tilfredsstillende, kan administrasjonen
drøfte med arbeidstakeren og hennes tillitsvalgte at inntil 1 1/2 måned av permisjonen skal
tas for nedkomstsdatoen. Arbeidstakerens onske skal tillegges avgjeorende vekt

Gravid arbeidstaker med risikofylt arbeid og som i sa mråd med lege eller etter lov /forskrift er
blitt overført til annet arbeid I virksomheten, skal beholde full lønn. Dersom graviditeten
medfører at arbeidstakeren midlertidig ikke kan utføre sitt vanlige arbeid og arbeidet ikke kan
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tilrettelegges på en slik måte at de l er mu lig med omplassering, har hun utv idet rett til
pe rm isj on med lønn tilsvarende pe rioden fra fratredelsen og f rem til det tidspunkt hvor hun
starter amotta forelderpenger.

Omplasseres arbeidstaker til annen, eventue lt lave re lønnet st illing på grunn av
svangerskapet , beholder vedkommende sin lønn, inklusive faste arlige lonn smessige tilleg g.

Det bør i virksomh eten legges til rette for at gravide etter 28.svangerskapsuke kan ha en
arbeidssituasj on som ikke medfører unødig be lastn ing .

4.3 BARNS OG BARNEPASSERS SYKDOM

4.3.1 Rett ti l pe rmisj on jf. Arbeidsmiljeloven$ 12-9.
Arbeidstake r som har omsorg for barn, har rett Ul fri for nødvendig tilsyn ved barn-
/barnepassers sykdom. Retten til pe rmisj on gj elde r til og med det året barnet fyl er 12 4r.
Aldersgrensen pa 12 ar gjelder ikke ved sykd om hos funksjonshem met barn, hvor
aldersgrens en er 20 ar.

4.3.2 Rett  ti l full lon n
Ti l arbeidstaker som har omsorg for barn ytes det omsorgspe ng er etter folketrygd lovens kap.
9 del II. Arbeidstaker har rett til fu ll lønn ved omsorg for barn fra første fraværsdag når
ved kommende har tiltrådt stillingen.

4.4 VERN VED SYKDO M
Arbei dstake r som er omfattet av a rbeidsmilj oloven $ 15-8, skal i tils varende peri ode vare
sikret t ilbakekomst t il stillingen s in, eller dersom de nne Ikke eksisterer på grunn av
virksomhetens forhold, om mulig en tilsvarende stilling,

5. ØVRIGE SOSIALE BESTEMMELSER
Se del A.

6. ANDRE  FORHOLD
I bedrifter som har, e ller står I fare for aga til opp sigelser og pe rm itteringer vises det I denne
sammenheng spesielt Ill regler om pe rmittering og opps igelse i hovedavta lens kap.V,
hoved avtalens S36 og arbeid smilj olovens kapitt el 15.

7. YTELSER ETTER  DODSFALLIGRUPPELIVSFORSIKRINGER
Gruppe livsfors ikring er Iht. be driftens bestemmelser og gjeldende lovbestemmelser. Før
endringer evt. fo retas, ska l disse d røftes me llom pa rtene.

8. ERSTATNIN G VED YRKESSKADEIYRKESSYKDOM
Yrkesskadefors ikring er Iht. bedriftens be stemmelse r og gje ldend e lovbe stemmelser. Før
endringer evt. fo retas, ska l diss e d røftes me llom pa rtene.
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9. KOLLEKTIV PENSJONSFORSIKRING
Pensjonsordning for ansatte er sikret Iht. Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) og Iht.
bedriftens bestemmelser. Før endringer evt. foretas, skal disse drøftes mellom partene.
Ved evt. endring av foretakspensjon skal tillit svalgte inng i pensjonsutvalget.

10. KORTE VELFERDSPERMISJONER
Korte velferdspermisjoner er regulert som administrativ bestemmelse i virksomhetens
Personalhåndbokog de tll enhver tid gjeldende bestemmelser i virksomhetens
prosedyreverk.

Evt. endringer i Personalhåndboken skal drøftes mellom partene før endringer trer i kraft.

10.1 PRAKTISERING AV VELFERDSPERMISJONER
Praktisering av velferdspermisjoner Ivaretas av den enkelte virksomhet.

10.2 0P PLYSNINGSPLIKT
I henhold til pkt. 7, 8, 9 0g 10 plikter virksomhetenagjore vilkårene kjent for arbeidstakerne.

11. ORIENTERINGSPLIKT
Dersom det Innføres bedre ordninger for sammenlignbare grupper enn det som fremgår av
denne tariffavtalen, skal Fagforbundet orienteres om dette.

12. VARIGHET
Overenskomstens varighet er avtalt mellom LO Stat og Spekter og fremgår av del A.

Oslo 15.09.2020

t .[ >
Awa s. Kji ?
Personaldirektør
Unllabs Norge AS

( se >
Ola Laskemoen
Fagforbundet Oslo
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