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A DEL MELLOM SPEKTER OG LO/STAT

II

GENERELT LØNNSTILLEGG

Det gis et generelt tillegg på kr. 1.463 pr. år.
Tillegget er bruttotillegg og gis med virkning fra 1. april 2014. Deltidsansatte gis
forholdsmessig tillegg.
Partene skal i de videre forhandlingene bygge tillegget inn i sine lønnssystemer og
selv gjøre de nødvendige omregninger dersom lønnssystemene bygger på andre
målstørrelser enn årslønn.
Ovenstående generelle tillegg gjelder ikke for overenskomstområdene Nettbuss (for
de i området som følger Bussbransjeavtalen), Lovisenberg og Helseforetak. Her
avtales den videre økonomien i forhandlingene som føres i henhold til protokoll datert
14. mars vedrørende Nettbuss og forhandlingene om overenskomstens del A2.

III

LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE

De lokale parter identifiserer eventuelle barrierer mot likestilling i virksomheten. Dette
gjelder i forbindelse med bl.a. rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse og
utviklingsmuligheter, jf. likestillingsloven § 1a. Det skal planlegges og iverksettes
tiltak for å fremme likestilling i virksomheten.
Felleserklæring om likestilling mellom kjønnene
Partene understreker at det i Norge er lik lønn for arbeid av lik verdi i samme
virksomhet, slik likestillingsloven krever. Dette fremgår også av
Likelønnskommisjonens utredning. Partene forutsetter at eventuelle avvik fra dette
blir håndtert i den enkelte virksomhet. Prioritering av lønnsutvikling for
kvinnedominerte yrkesgrupper er god likestillingspolitikk, men må gjennomføres
innenfor rammen av lønnsoppgjøret.

Partene konstaterer at kvinner gjennomsnittlig har lavere inntekt enn menn i
arbeidslivet som helhet. I følge Likelønnskommisjonen skyldes denne
inntektsskjevheten det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, hvor kvinner velger andre yrker
enn menn og hvor kvinner i mindre grad innehar lederstillinger. Kvinner arbeider
dessuten i større grad deltid, noe som gir en svakere tilknytning til arbeidsmarkedet
enn det menn har. Dette er uheldig ut i fra et likestillingssynspunkt og i forhold til
tilgang på arbeidskraft i arbeidsmarkedet.
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Partene ønsker å bidra til en utvikling som gir en stabil og varig utjevning av
inntektsforskjeller mellom kjønnene, men innser samtidig at lønnsoppgjørene alene
ikke kan fjerne det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Partene er derfor enige om at det
må arbeides med tiltak på flere plan for å oppnå langsiktige, strukturelle endringer
som vil gi en varig utjevning av inntektsforskjellene mellom kjønnene.

Likelønnskommisjonen slo fast at inntektsforskjellene vokser i småbarnsfasen. For å
bidra til en likere fordeling av omsorgsoppgavene, ser partene behov for å gi
arbeidstakerne mulighet til å tilpasse arbeidssituasjon og familieliv på en bedre måte.
Dette kan blant annet gjøres ved tilpassing av arbeidstidsordninger og bedre
tilrettelegging for foreldre i småbarnsfasen.
Likelønnskommisjonen fastslo videre at langt flere menn enn kvinner innehar ledende
stillinger, og at dette har konsekvenser for lønnsforskjellene mellom kjønnene. Det er
også et faktum at mange kvinnedominerte grupper ofte ledes av menn. Partene er
enige om at det er viktig å legge til rette for at kvinner i større grad enn i dag
stimuleres til å ta lederstillinger.
Partene vil derfor legge vekt på etter- og videreutdanningsprogrammer som
kvalifiserer og motiverer kvinner for lederstillinger.

IV

GJENNOMFØRING AV DE LOKALE FORHANDLINGENE

1. Generelt
Under forutsetning av at forbund/forening tilsluttet LO Stat tilfredsstiller vilkårene i
hovedavtalens § 5, vil det kunne føres forhandlinger om opprettelse/revisjon av
overenskomstens del B.
2.

De lokale lønnsforhandlingene
Lokale forhandlinger skal føres på grunnlag av det inntektspolitiske grunnlag
for forhandlingene. Dessuten skal følgende kriterier legges til grunn:
- Virksomhetens økonomi.
- Produktivitet.
- Fremtidsutsikter.
- Konkurranseevne, herunder lønnsmessig markedstilpassing.
Partene er enige om at kriteriene er viktige føringer, og at de lokale partene
aktivt skal bruke dem som grunnlag for den lokale lønnsdannelsen.
I helseforetakene vurderes behovet for kriterier senere i forhandlingene.
Partene skal ha tilgang til relevant informasjon/lønnsdata som understøtter
forhandlinger basert på de avtalte kriteriene, herunder lønnsdata fordelt på
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kjønn. Det skal gis oversikt over lønn for de ulike grupper, fordelt på kvinner
og menn. For de virksomheter i Spekter området som er omfattet av
offentleglova, vises dessuten til denne.
Partene er videre enige om at partene i den enkelte virksomhet skal legge vekt
på lavlønn/likestilling/likelønn og hensynet til langtidsutdannede i den
virksomhetsvise lønnsfastsettelsen. Med lavlønte menes de som tjener 90 %
av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn eller lavere.
Bedriften skal i forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene også foreta en
lønnsvurdering av arbeidstakere som er fraværende på grunn av
foreldrepermisjon.
De sentrale parter konstaterer at spørsmål knyttet til tjenestepensjon kan bli
forhandlingstema i B-dels-forhandlingene.
Dersom de lokale parter ikke blir enige i disse spørsmålene, vil dette bli
behandlet i fase 3 forhandlingene i henhold til Spekters forhandlingsmodell.
3.

Andre forhold
En del av Spekters medlemsvirksomheter har offentlig
tjenestepensjonsordning med tilknyttet AFP- ordning. Partene legger til grunn
at de endringer som eventuelt blir gjort i disse ordningene, vil få virkning for de
virksomhetene som når endringen vedtas, har slik ordning.

4.

Forhandlinger om overenskomstens del B

4.1

Lærlingelønn

Følgende bestemmelser skal være sikret i overenskomstene:
Hovedmodellen for lærlingelønn tar utgangspunkt i 2 års videregående opplæring i
skole og deretter 2 års læretid i virksomhet. Læretiden i virksomheten skal som
hovedregel bestå av 50 % opplæringstid og 50 % verdiskapingstid. Det antas at
verdiskapingsdelen er lavest i begynnelsen av læretiden og høyere mot slutten.
Lønnen for verdiskapingen blir derfor å fastsette på en prosentvis skala over 2 år
innenfor rammen av 50 % av nyutdannet fagarbeiders lønn i virksomheten.

Normalskalaen er:
1.

2.

3.
skole

4.

5.

6.

7.

8. halvår

30

40

50

80 %

Innenfor denne rammen kan det i den enkelte virksomhet avtales en annen skala.
Ved annen fordeling enn 50/50 mellom opplærings- og verdiskapingstid i.h.t.
godkjente fagplaner, fastsettes satsene ut fra den aktuelle fordeling.
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Ansatte som ønsker å avlegge fagprøve i henhold til lov om grunnskolen og den
vidaregåande opplæringa § 3-5 i samsvar med virksomhetens behov, får rettigheter i
h.h.t. hovedavtalen § 44.
For å sikre tilgang på lærlinger i virksomhetene anbefales det at de lokale parter
drøfter tiltak som støtte til læremateriell, til oppholdsutgifter og til reise- og
flytteutgifter.
Ved overtidsarbeid skal lærlingene minst lønnes som øvrige ufaglærte i bedriften.
For lærlinger som ikke består ordinær fagprøve, kan ny fagprøve avlegges etter lov
om grunnskolen og den vidaregående opplæringa § 3-4. Partene anmoder
bedriftene om å inngå slik frivillig avtale mellom lærebedrift og lærling om forlenget
læretid slik at ny prøve kan avlegges.
4.2

Arbeidsvilkår

Følgende skal legges til grunn som minstestandard som skal gjelde i
overenskomstene:
Når en som er ansatt og har tiltrådt stilling i virksomheten er borte fra arbeidet med
rett til sykepenger, svangerskapspenger og foreldrepenger etter bestemmelsene i
folketrygdloven, skal vedkommende være sikret en godtgjørelse tilsvarende full lønn i
sin heltids- eller deltidsstilling, uten hensyn til bestemmelsene om
inntektsbegrensning (G-begrensningen).
Dette gjelder også ved fravær med rett til sykepenger i forbindelse med kronisk sykt
eller funksjonshemmet barn.
Merknad: Denne bestemmelsen innebærer ikke endring av praksis når det gjelder
opptjening av feriepenger under fravær som nevnt. Den innebærer heller ikke
endring av praksis eller avtaler vedrørende opptjening av ansiennitet eller rettigheter
under fraværet.
Når den ansatte i forbindelse med fødsel og adopsjon har forlenget permisjon og
redusert ytelse i h.h.t. folketrygdloven, reduseres godtgjørelsen tilsvarende.
Arbeidstaker som tar omsorgspermisjon etter bestemmelsene i arbeidsmiljølovens
§ 12-3 nr (1) skal sikres 2 uker (10 dager) fri med lønn. Permisjonen avvikles normalt
i løpet av de to første ukene etter hjemkomst.
Arbeidstaker som arbeider hel dag og som tar fri i henhold til arbeidsmiljølovens
§ 12-8 (amming) skal i barnets første leveår være sikret tjenestefri med lønn i inntil
2 timer pr. dag.
Arbeidstaker med mer enn 6 måneders sammenhengende tjeneste i virksomheten,
skal være sikret lønn under repetisjonsøvelse. Når repetisjonsøvelsen varer mer enn
en uke (7 dager), skal det gjøres fradrag i den sivile lønn for lønn og annen
godtgjørelse fra det offentlige.
Arbeidstaker skal være sikret medlemskap i en kollektiv gruppelivsforsikring.
Praktisering av velferdspermisjoner fastsettes i den enkelte virksomhet.
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4.3

Prøvetid og oppsigelse

Det kan ved ansettelsen avtales en prøvetid på 6 måneder. I prøvetiden gjelder
normalt 1 måneds gjensidig oppsigelsestid.
For fast ansatte arbeidstakere skal den gjensidige oppsigelsesfristen være normalt
minst 3 måneder.
De lokale parter skal innarbeide bestemmelser om oppsigelsestid i overenskomstens
del B eller i særavtale.
5. Forholdet til andre overenskomster
De lokale parter kan i del B av overenskomsten gjøre tariffavtaler fra andre sektorer
gjeldende for spesielle grupper av arbeidstakere i henhold til hovedavtalen § 4. I så
fall gjelder ikke de bestemmelser som de sentrale parter avtaler for arbeidstakere i
Spekter-området for vedkommende gruppe arbeidstakere. Dette innebærer imidlertid
ikke at hovedavtalen for vedkommende tariffavtale gjøres gjeldende.
6. Overenskomstens omfang
Partene lokalt har ansvar for å definere hvem overenskomsten skal gjelde for. Det
samme gjelder partene der det forhandles om revisjon av overenskomster som er
etablert i medhold av unntaksregelen i hovedavtalens § 4 annet og tredje ledd (A2 i
område 10). Overenskomsten bør ikke omfatte ledelsen eller ansatte som har til
oppgave å være arbeidsgiveres representant i forhandlinger.

V
BESTEMMELSER SOM SKAL GJELDE FOR ALLE
OVERENSKOMSTER (UAVHENGIG AV INNHOLDET I
VIRKSOMHETENES B-DELER)
1. Avtalefestet pensjon (AFP)
a)

Bestemmelser gjeldende for ansatte som tok ut AFP før 31. desember 2010

Arbeidstakere som har fylt 62 år kan gå av med avtalefestet pensjon. For AFP i
Spekter-området gjelder følgende:

1.1.

Ytelser og vilkår

Ytelser og øvrige pensjonsvilkår skal være i overensstemmelse med «lov om
statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon» av 23. desember 1988, med
tilhørende forskrifter, men slik at retten til AFP gjelder fra fylte 62 år.
I tillegg til pensjon beregnet etter folketrygdlovens regler utbetales et AFP-tillegg på
kr 1 700,- pr. måned.
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Dersom arbeidstaker og arbeidsgiver blir enige om det, er det anledning til gradvis
nedtrapping av arbeidsinnsatsen. Avtale om opprettholdelse av stillingen skal inngås
skriftlig.
AFP-ytelsen til arbeidstakere som pensjoneres etter 1. oktober 1997, skal ikke
overstige 70 % av tidligere inntekt på årsbasis. Tidligere inntekt beregnes etter § 3 i
”Forskrifter om vilkår for å yte statstilskott for avtalefestet pensjon” av 30. desember
1988 med senere endringer.

1.2.

AFP-ordningen i Spekter området

Partene i Spekter-området har etablert en egen AFP-ordning.
Ordningen skal ha et styre som består av 4 representanter for Spekter, 2
representanter for LO Stat, 1 representant for YS-Spekter og 1 representant for SAN.
Styrets leder oppnevnes av Spekter.
For ordningen gjelder vedtekter fastsatt på grunnlag av prinsippene ovenfor i avsnitt
1.1. Styret kan ved behov endre vedtektene innenfor rammen av disse prinsippene.
Virksomhetene skal være tilsluttet denne ordningen med mindre de er eller blir
tilsluttet en annen ordning, som på ethvert tidspunkt i AFP-perioden gir tilsvarende
eller bedre vilkår.
Tilslutning til AFP-ordningen i Spekter-området medfører i seg selv ingen endringer i
eventuelle lokale bestemmelser om særaldersgrense.

b) Bestemmelser gjeldende for ansatte som tar ut AFP etter 31. desember 2010
Arbeidstakere som har fylt 62 år kan gå av med avtalefestet pensjon. For AFP i
Spekter-området gjelder de vilkår som gjelder for fellesordningen for AFP i privat
sektor.
Virksomhetene skal være tilsluttet denne ordningen med mindre de er eller blir
tilsluttet en annen ordning som gir tilsvarende eller bedre vilkår.
2. Avtalefestet ferie
Partene har forskuttert den femte ferieuken, jfr. ferieloven § 15, slik at ferie etter
ferieloven og avtalefestet ferie til sammen utgjør 30 virkedager. Av dette utgjør den
avtalefestede ferien 5 virkedager.
Ekstraferie for arbeidstakere over 60 år på 6 virkedager opprettholdes, jfr. ferieloven
§ 5 nr. 1 og 2.
Arbeidstaker kan kreve fem virkedager fri hvert kalenderår, jfr. ferieloven § 5 nr. 4.
Deles den avtalefestede ferien, kan arbeidstaker bare kreve å få fri så mange dager
som vedkommende normalt skal arbeide i løpet av en uke.
Dersom myndighetene beslutter å innføre den femte ferieuken i ferieloven, skal den
avtalefestede ferien reduseres tilsvarende.
Feriepenger beregnes i samsvar med ferielovens § 10.
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Den alminnelige prosentsats for feriepenger skal være 12 % av
feriepengegrunnlaget, jf. ferielovens § 10 nr. 2 og 3.
Dersom myndighetene beslutter å utvide antall feriedager i ferieloven, er det partenes
forutsetning at ovennevnte tall legges til grunn som feriegodtgjørelse for tilsvarende
periode.
Arbeidsgiver fastsetter tidspunktet for den avtalefestede ferien etter drøftinger med
de tillitsvalgte eller den enkelte arbeidstaker samtidig med fastsettelsen av den
ordinære ferie.
Arbeidstaker kan kreve å få underretning om fastsettelse av den avtalefestede del av
ferien tidligst mulig og senest to måneder før avviklingen, med mindre særlige
grunner er til hinder for dette.
Arbeidstaker kan kreve å få feriefritid etter denne bestemmelse uavhengig av
opptjening av feriepenger.
Dersom driften helt eller delvis innstilles i forbindelse med ferieavvikling, kan alle
arbeidstakere som berøres av stansen, pålegges å avvikle ferie av samme lengde
uavhengig av opptjeningen av feriepenger.
Arbeidstaker kan kreve at den avtalefestede delen av ferien gis samlet innenfor
ferieåret, jfr. ferielovens § 7 nr. 2, slik at 1 ukes sammenhengende ferie oppnås.
Dette innebærer at en feriedag etter ferieloven gis sammen med den avtalefestede
ferien, slik at restferie etter ferieloven, jfr.
§ 7 nr. 2, og avtalefestet ferie utgjør 2 perioder på 6 virkedager hver.
Hovedorganisasjonene oppfordrer partene til å plassere den avtalefestede ferie slik
at kravet til produktivitet i størst mulig grad blir ivaretatt, for eksempel i forbindelse
med Kristi Himmelfartsdag, påsken, jul- og nyttårshelgen.
Ved skriftlig avtale mellom bedriften og den enkelte, kan den avtalefestede ferien
overføres helt eller delvis til neste ferieår.
For skiftarbeidere tilpasses den avtalefestede ferien lokalt, slik at dette etter full
gjennomføring utgjør 4 arbeidede skift.
3. Fjernarbeid
Partene konstaterer at arbeidet i mange virksomheter organiseres på annen måte
enn tidligere. Teknologien gjør det i større grad mulig å arbeide på geografisk
avstand fra det faste arbeidsstedet.
Fjernarbeid skal være frivillig og avtales skriftlig. Partene forutsetter at
forsikringsordninger rundt fjernarbeid avklares.
Bestemmelsen i annet ledd gjelder ikke for kunstnerisk personale i
overenskomstområdene 1 (Orkestre og teater) og 6 (NRK).
4. Innleie av arbeidstakere og utsetting av arbeid m.m.
Partene er enige om at det er viktig å arbeide for et seriøst og velfungerende
arbeidsliv, og at innleide arbeidstakere og arbeidstakere ansatt hos
underleverandører har ordnede lønns- og arbeidsvilkår. Partene er opptatt av å
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hindre ”sosial dumping” og at de utfordringene et internasjonalt marked og fri
bevegelighet på arbeidsmarkedet og tjenestemarkedet medfører, behandles på en
god måte, og i tråd med norsk lov- og avtaleverk og internasjonalt regelverk.
Merknad: Med ”sosial dumping” er det i denne sammenheng ikke tenkt på
arbeidsforhold hvor lønns- og arbeidsvilkår er regulert gjennom norske tariffavtaler.

4.1

Innleie av arbeidstakere

Så tidlig som mulig, og før bedriften inngår avtale om å leie inn arbeidstakere i
henhold til gjeldende regler i arbeidsmiljøloven kap. 14 (se §§ 14-12 og 14-13) skal
omfang og behov drøftes med de tillitsvalgte, jfr. hovedavtalen §§ 30 og 31.

4.1.2 Avtale om arbeidsleie mellom produksjonsbedrifter
Organisasjonene anbefaler at bedriftene avtaler retningslinjer om arbeidsleie
bedriftene imellom for å møte produksjonsmessige svingninger og motvirke
oppsigelser og permitteringer. Det forutsettes at arbeidsleien er i samsvar med
arbeidsmiljøloven § 14-13 samt øvrige lover og avtaler. Slike avtaler opprettes i
forståelse med tillitsvalgte.
Ved slik innleie skal bedriften på anmodning fra de tillitsvalgte dokumentere lønns- og
arbeidsvilkår som er gjeldende hos virksomheten når innleide arbeidstakere skal
arbeide innen overenskomstens virkeområde.

4.1.3 Innleie av arbeidstakere fra vikarbyråer (bemanningsvirksomheter)

4.1.3.1
Ved innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak/vikarbyrå gjelder
arbeidsmiljølove § 14-12.

4.1.3.2
Ansatte i bemanningsforetak/vikarbyrå skal, så lenge innleieforholdet varer, ha
samme lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i innleiebedriften i samsvar med AML
§14-12 a, (forslag i Prop 74L).
Bestemmelsen innebærer at pensjon ikke omfattes av likebehandlingsprinsippet.

4.1.3.3
Innleiebedriften plikter å gi bemanningsforetaket/vikarbyrået de nødvendige
opplysningene for at vilkåret om likebehandling som følger av pkt 4.1.3.2 kan
oppfylles, samt å forplikte bemanningsforetaket/vikarbyrået til dette vilkåret.
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På anmodning fra de tillitsvalgte skal bedriften dokumentere lønns- og arbeidsvilkår
som er gjeldende hos bemanningsforetaket/vikarbyrået når innleide arbeidstakere
skal arbeide innen overenskomstens virkeområde.

4.1.3.4
Hovedavtalen kap X gjelder også i forhold til innleide med følgende unntak: Dersom
utleiebedriften er bundet av Hovedavtaler med LO som part, er tvister om den
utleides lønns- og arbeidsforhold et forhold mellom partene i utleiebedriften.
Tillitsvalgte og bedriftsrepresentant fra innleier kan på forespørsel bistå i
forhandlingene med informasjon om avtalene i innleiebedriften.
Dersom utleiebedriften ikke er bundet av slik Hovedavtale, kan tillitsvalgte i
innleiebedriften ta opp med innleier påstander om mislighold av
likebehandlingsprinsippet i pkt 4.1.3.2 slik at innleier kan få avklart og eventuelt rettet
opp i forholdet.
Innleide arbeidstakere skal presenteres for tillitsvalgte i innleiebedriften. Partene
lokalt skal ved drøfting av innleie også drøfte ressurser til tillitsvalgtsarbeid, jfr HA §
45.

Merknad:
Endringene i punktene 4.1.3.2, 4.1.3.3 og 4.1.3.4 iverksettes på samme tidspunkt
som lovens endringer trer i kraft, jf. prop. 74 L (2011 – 2012).

4.2

Utsetting av arbeid og entrepriselignende ordninger

Så tidlig som mulig, og før bedriften inngår avtale med underleverandør om utsetting
av arbeid skal behov og omfang drøftes med de tillitsvalgte, jfr. hovedavtalen §§ 30
og 31.
Bedriften har ansvar for å påse at underleverandør bedriften inngår avtale med har
arbeidsavtale med sine ansatte i henhold til forskrift om utsendte arbeidstakere
(2005-12-16-1566 § 2). Dersom underleverandør som bedriften har inngått avtale
med, benytter seg av underleverandør må denne/disse underleverandører påta seg
tilsvarende forpliktelse overfor sine ansatte.
Bedriften skal på anmodning fra de tillitsvalgte dokumentere lønns- og arbeidsvilkår
som er gjeldende hos underleverandør når underleverandørs ansatte arbeider innen
overenskomstens virkeområde.
Ved bedrifter som jevnlig benytter underleverandører oppfordres de lokale parter til å
utarbeide egne rutiner til bruk i slike sammenhenger.
4.3

Personvern og taushetsplikt

Det er en forutsetning at de lønns- og arbeidsvilkår som bedriften blir bedt om å
dokumentere er tilstrekkelig anonymisert og ikke strider mot lov. Virksomhetens
Overenskomst for Felleskjøpet Agri (Spekter/FKA – LO/LO Stat/NTF) 2014 - 2016

Side 12

behov, eksempelvis konkurransemessige forhold, kan tilsi at informasjon ikke bør gis
videre. I slike tilfeller kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere
taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder også etter utløpet av vedkommendes
mandatperiode. Det er ingen taushetsplikt i forhold til å gi informasjon videre til
relevant offentlig myndighet.

4.4

Bo- og oppholdsforhold for arbeidstakere ansatt hos underleverandører
som utfører oppdrag i Norge

Bedriften skal på anmodning fra tillitsvalgte informere de tillitsvalgte om hvordan det
er tilrettelagt for at arbeidstakere ansatt hos underleverandører som midlertidig
utfører arbeid i bedriften har bo- og oppholdsforhold i samsvar med den standard
som normalt brukes på oppdragsstedet.

4.5

Bruk av vikarer

Vikarer, jfr. arbeidsmiljøloven § 14-9 nr. 1 b) erstatter navngitte personer for et
bestemt arbeid eller tidsrom.

4.6

Andre forhold

I bedrifter som har, eller står i fare for å gå til oppsigelser og permitteringer vises det i
denne sammenheng spesielt til regler om permittering og oppsigelse i hovedavtalens
kap. V, hovedavtalens § 36 og arbeidsmiljøloven kapittel 15.

4.7

Ansatte i vikarbyråer

Spekters overenskomster kan gjøres gjeldende som tariffavtale i
bemanningsforetak/vikarbyrå som har ansatte som blir leid ut, og som utfører arbeid
under overenskomstens virkeområde. I slike tilfeller gjelder følgende:
Arbeidstakere skal ha en skriftlig arbeidsavtale i samsvar med bestemmelsene i
arbeidsmiljøloven.
Det skal for alle oppdrag utstedes en skriftlig oppdragsavtale inneholdende alle
relevante opplysninger om oppdragets art, innhold og varighet.
Oppsigelse og avskjed gjelder i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser.
Dersom arbeidstaker tilbys ansettelse i innleiebedriften, kan han/hun fratre etter
oppsigelse når oppsigelsestiden utløper, med mindre partene blir enige om noe
annet. I oppsigelsestiden har arbeidstaker rett til å fortsette arbeidet i innleiebedriften
dersom oppdraget består.
Ved utleie til bedrift som er bundet av overenskomst, gjelder lønns- og
arbeidsvilkårene i innleiebedriften.
Ved utleie til bedrift som ikke er bundet av overenskomst, gjelder lønns- og
arbeidsvilkårene som er avtalt i utleiebedrift så lenge disse ikke er i strid med kravet
om likebehandling i arbeidsmiljøloven.
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Lønnsplikten løper i henhold til den ansattes arbeidsavtale. Ved permittering eller
opphør av arbeidsforholdet gjelder arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen.
5. Fagopplæring og etter- og videreutdanning

5.1.

Kompetanseoverføring

For å sikre virksomhetens generelle kompetanse, er det viktig å stimulere til
utveksling og overføring av kompetanse mellom ansatte.

5.2.

Fag – og yrkesopplæring

Fag – og yrkesopplæringen er et viktig satsingsområde for myndighetene og partene
i arbeidslivet. For å stimulere dette arbeidet er partene enige om en videreføring av
satsingen fra forrige overenskomstperiode med forankring i det etablerte
partssammensatte utvalget i Spekter – området, Samarbeid, integrering og
kompetanse, (jfr protokoll fra hovedavtaleforhandlingene i desember 2007).
Satsingen vil da blant annet rette seg mot
• videreføring av informasjonsarbeidet om lærlingordningen og hvordan fagbrev
kan bidra til å møte virksomhetens behov for fagkompetanse ref
Hovedavtalens § 44
• å arbeide for oppdatering av fag – og yrkesopplæringen slik at den er mest
mulig i samsvar med virksomhetenes behov, blant annet ved at de aktuelle
offentlige faglige rådene bidrar til at tilbudet innenfor fag – og
yrkesopplæringen gjenspeiler endringer i arbeidskrav, arbeidsforhold og ny
teknologi m.v
• å arbeide for at ordningen med å kunne avlegge fagprøve etter § 3.5 i
opplæringsloven (Praksiskandidatordningen) opprettholdes også i framtiden.
• at virksomhet og tillitsvalgte hvert år drøfter om det er et kompetansegap i
henhold til virksomhetens behov for kompetanse og hvordan det i så fall
legges til rette for at ufaglærte får anledning til å ta fagbrev. Drøftingene skal
ta utgangspunkt i virksomhetens behov for fagarbeidere og den enkelte
arbeidstakers behov og ønsker om utvidet kompetanse. Det bør være en
målsetting at det drives fagopplæring i alle virksomheter som oppfyller kravene
for å være en opplæringsbedrift
• at partene sentralt og lokalt må legge til rette for at arbeidsinnvandrere som
arbeider i landet og som sikter mot å bli en del av det norske arbeidsmarkedet,
må få styrket sine grunnleggende ferdigheter i språk, sikkerhetskunnskap og
arbeidskultur
•

5.3.

Etter – og videreutdanning

Som angitt i hovedavtalens § 44 erkjenner partene den store betydning økt utdanning
har for den enkelte, virksomhetens utvikling og samfunnet. Dette gjelder både
allmennutdanning, videreutdanning, yrkesutdanning, voksenopplæring,
etterutdanning og omskolering. § 44 angir videre at utviklingen av kompetanse
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gjennom etter- og videreutdanning må bygge på virksomhetens nåværende og
fremtidige behov.
Med de endringsbehov som arbeidslivet i dag preges av, ser partene det som viktig
at arbeidstakerne stimuleres til å ta ansvar for egen utvikling gjennom å øke sine
kunnskaper og styrke sin kompetanse, og at virksomheten legger stor vekt på
planmessig opplæring av sine ansatte for at disse skal kunne møte virksomhetens
fremtidige behov. De sentrale parter ser derfor viktigheten av at partene i
virksomhetene fokuserer på hva virksomhetens fremtidige behov representerer av
kompetansebehov for de forskjellige ansattegrupper.
I tillegg er partene enige om at det gjennom det ovenfor nevnte partssammensatte
utvalget i Spekter – området, Samarbeid, integrering og kompetanse, tas initiativ til
presentasjon og dokumentasjon av gode eksempler på hensiktsmessige
framgangsmåter for å tydeliggjøre kompetansebehov ut fra fremtidige behov og
endringer i virksomheten. Dette grunnlaget vil formidles til virksomhetene og de
lokale parter gjennom felles konferanser og informasjonsopplegg. Dette skal
utarbeides i løpet av første avtaleår.

5.4.

Realkompetanse

Den enkelte arbeidstaker har rett til å få sin realkompetanse vurdert og verdsatt inn
mot videregående opplæring i følge opplæringsloven. Kartlegging av
kompetansebehov, ref. hovedavtalens § 44, bør ses i sammenheng med behovene
framover. Partene ser at det i en del situasjoner kan være hensiktsmessig for
arbeidstakere å få dokumentert sin realkompetanse. Virksomhetene bør derfor i
samarbeid med de tillitsvalgte vurdere hvordan slik dokumentasjon best kan skje i de
gitte situasjoner.
6. Likestilling, mangfold og livsfasebehov
Partene er enige om at det er viktig at virksomhetene arbeider med å tilrettelegge for
likestilling, mangfold, integrering og livsfasebehov. Arbeidet i det partssammensatte
utvalget for Samarbeid, integrering og kompetanse videreføres.

6.1. Seniorpolitikk
Med bakgrunn i stigende andel av eldre arbeidstakere og med bakgrunn i IA-avtalens
vektlegging av å legge forholdene til rette for at eldre arbeidstakere kan stå lengre i
arbeid, er det viktig at partene lokalt drøfter aktuelle virkemidler som vil bidra i denne
forbindelse.
7. Gjennomføring av forhandlingsresultatet
Avtalte tillegg gis ikke til arbeidstakere som er fratrådt før overenskomstens
vedtakelse, med mindre fratredelsen skyldes pensjonering. Det foretas ikke
omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg m.v. for arbeid utført før
vedtakelsen.
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8. Reguleringsbestemmelse for annet avtaleår
Før utløpet av første avtaleår skal det opptas forhandlinger mellom Spekter og LO
Stat om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. Forhandlingene skal føres på
grunnlag av kriteriene i pkt IV 2, og den alminnelige økonomiske situasjon på
forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår.
Forhandlingene føres på grunnlag av reglene i hovedavtalen § 7.
Hvis de sentrale avtaleparter ikke blir enige ved forhandlingene, kan LO Stat innen
14 dager etter at forhandlingene er avsluttet si opp overenskomstene med 14 dagers
varsel.
LO Stats vedtaksføre organer og styret i Spekter skal ha fullmakt til å godkjenne et
forhandlingsresultat eller et meglingsforslag.
Merknad:
For overenskomstområde 5 Nettbuss gjøres den reguleringsbestemmelse gjeldende
som fremgår av resultatet fra de forhandlinger som er ført i.h.t. protokoll datert 14.
mars 2014.
9. Overenskomstenes ikrafttreden og varighet
Overenskomstene gjelder fra 1. april 2014 til og med 31. mars 2016, og videre for 1 –
ett – år av gangen dersom ikke en av hovedorganisasjonene sier dem opp med 3 –
tre – måneders varsel. Gyldig oppsigelse må omfatte samtlige overenskomster i
overenskomstområdet.
I de tilfeller hvor det gjennomføres forhandlinger om revisjon av overenskomster som
er etablert i medhold av hovedavtalens § 4 annet eller tredje ledd, kan det også
forhandles om overenskomstens ikrafttreden og varighet. De sentrale parter vil på
grunnlag av resultatet av disse forhandlingene fastsette ikrafttreden og varighet i de
avsluttende forhandlingene.
10. Tariffpolitiske forutsetninger
Partene forutsetter at den samlede lønnsveksten som avtales sentralt og lokalt skal
være normgivende både for ledere og andre grupper i virksomhetene.

Arbeidsgiverforeningen Spekter

LO Stat

Anne-Kari Bratten

Eivind Gran
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Til protokollen

I
Partene vil før neste overenskomstrevisjon gjennomgå utformingen av protokollen fra
de innledende sentrale forhandlingene og skille ut hva som er overenskomsttekst og
hva som er protokolltekst knyttet til forhandlingsprosessen.

II
LO Stat har vist til at det i den senere tid har meldt seg inn bedrifter i Spekter som
tidligere har vært omfattet av sluttvederlagsordning. LO Stat har fremsatt følgende
krav: ”LO Stat krever at det i løpet av tariffperioden utredes en trekkordning for
Spekters medlemsvirksomheter som kan gi sluttvederlag til arbeidstakere som pga
arbeidsgivers disposisjoner mister jobben etter fylte 60 og før lengden på
oppsigelsestiden gir rett til AFP.”

Spekter har vist til at dette kravet ikke var varslet fra LO Stat på forhånd, og at
Spekter dermed ikke har hatt mulighet til å utrede konsekvensene av kravet.

Partene er enige om å utrede spørsmålet i avtaleperioden.

III
LO Stat varslet at følgende temaer vil bli gjenstand for krav under A2/B- dels
forhandlingene:
• bedret godtgjøring for arbeid på ubekvem tid/i helg
• fridager på søndag før og søndag etter ferie

Overenskomst for Felleskjøpet Agri (Spekter/FKA – LO/LO Stat/NTF) 2014 - 2016

Side 17

B DEL MELLOM FKA OG NTF
§ 1 Lønnsbestemmelser
1)
Minstelønn/garantilønn
a) Voksne arbeidere over 18 år
Pr. uke.
Pr. time.
(37,5 t. uke)
kr. 6 774,00 kr. 180,64

Fra 1. april 2014
b) Arbeidende formenn og mekanikere.
Fra 1. april 2014
kr. 6 924,00 kr. 184,64
Fagarbeidere med relevant offentlig fagbrev skal ha et tillegg på kr. 9,50 pr. time
på den til enhver tid gjeldende lønn.
c) Unge arbeidere mellom 16 og 17 år betales med 70 % av lønn for voksne
arbeidere.
Fra 1. april 2014
kr. 126,45 per time
Unge arbeidere mellom 17 og 18 år lønnes med 80 % av lønn for voksne
arbeidere.
Fra 1. april 2014
kr. 144,51 per time
d) Vikarer/midlertidig tilsatte
Per uke
Per time
(37,5 t. Uke)
Fra 1. april 2014
kr. 6 774,00 kr. 180,64

2)

Lærlinger og Praksiskandidater

2.1 Lærlinger
Lærlinger avlønnes etter bedriftens lønnssystem. Grunnlaget for beregning av lønnen
er nyutdannet fagarbeiders fortjeneste innenfor lærlingens fag ved bedriften.
Lønnen skal være:
2. året: 40 % av lønnen til nyutdannet fagarbeider ved bedriften.
3. året: 60 % av lønnen til nyutdannet fagarbeider ved bedriften.
Når lærlinger arbeider overtid brukes bedriftens begynnerlønn/minstelønn som
beregning for overtidstillegget.
Bedriften dekker alle utgifter til læremateriell for lærlinger.
Se også A-del pkt. 4.1 (lærlinglønn)
2.2 Praksiskandidater
NTF og FKA skal hver for seg og i fellesskap medvirke til at antall faglærte
arbeidstakere øker. De ansatte bør oppmuntres til å ta fagbrev som
praksiskandidater etter opplæringslovens § 3-5. Forholdene bør også legges til rette
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for at den enkelte arbeidstaker oppnår den nødvendige allsidige praksis for å komme
inn under ordningen, og for at den enkelte kan delta i praksisopplæringen.
For å ivareta dette skal de lokale parter i samarbeid utarbeide opplæringsplaner slik
at tilrettelegging og opplæring skjer innen rimelig tid og er tilpasset bedriftens behov
og daglige drift.
Bedriften dekker utgifter til eventuelle kursavgifter, læremateriell og prøveavleggelse
samt ordinær lønn ved prøveavleggelsen. De ansatte skal ha lønn som fagarbeidere
etter bestått fagprøve.
3)
a)

b)

c)

d)

Fastlønnede arbeidstakere
De fastsatte lønnssatser er minstelønnssatser. Det skal kunne gis tillegg til
minstelønn etter ansiennitet, kompetanse og praksis. I tariffperioden foretas
regulering av lønningene en gang årlig pr. 1. april dersom ikke partene blir
enige om en annen dato.
Foreldrepermisjon
Virksomheten skal i forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene også
foreta en lønnsvurdering av arbeidstakere som er fraværende på grunn av
foreldrepermisjon.
Akkordlønnede og arbeidstakere med andre lønnssystemer
Minstelønnssatsen gjelder her som en garantisats som ingen kan lønnes
under. I tariffperioden foretas en årlig vurdering av grunnlaget for akkorden
eller lønnssystemet som praktiseres.
Grunnlaget for den årlige reguleringen/vurderingen
Grunnlaget skal være bedriftens økonomi, produktivitet, lønnsomhet og
fremtidsutsikter og den alminnelige lønnsutvikling i landtransporten.
Regulering/vurdering foretas etter forutgående forhandlinger/drøftelser mellom
bedriftens ledelse og ansattes tillitsvalgte.
Se også i A-del, kap. IV pkt. 2

e)

Lønnsgaranti
En gang årlig, pr. 1. februar, skal minstelønnene reguleres opp til nivået i
NHOs kvartalsstatistikk for 2. kvartal (rubrikk 6 - landtransporten eksklusive
rutebiler), slik at minstelønnen utgjør 85 % av nivået i statistikken.
Statistikkgrunnlag
På grunn av overgang fra NHO sin lønnsstatistikk til statistikk fra SSB, må det
avklares om de to statistikker ligger på samme nivå og omfatter samme
arbeidstakergrupperinger. Lønnsregulering etter lønnsgarantibestemmelsene
må derfor i en overgangsperiode baseres på begge statistikker. Eventuell
uenighet om reguleringen kan forelegges for en oppmann til endelig
avgjørelse.
Partene er enige om å samarbeide med LO og NHO for å gjennomgå det
statistiske grunnlaget for å finne det beste grunnlaget for fremtidige
reguleringer etter lønnsgarantibestemmelsen i overenskomsten.
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4)

Vikarer, midlertidig ansatte og innleid arbeidskraft
Det er bare anledning til å bruke innleide arbeidstakere i det omfang
Arbeidsmiljølovens § 14-12 og § 14-13 gir adgang til. Videre må vilkårene i
Arbeidsmiljølovens § 14-9 være oppfylt.
Forutsetningen for at adgangen til innleie er til stede, er en riktig stipulert
bemanning i den enkelte bedrift/avdeling. Riktig bemanning innbefatter det
normale fraværsmønsteret på bedriften/ avdelingen som skal dekkes opp av
fast ansatte. Innleie kan finne sted ved ferie, sesong- og fraværstopper og ved
uforutsette hendelser.
Så tidlig som mulig, og før bedriften inngår avtale om å leie inn arbeidstakere,
skal omfang og behov drøftes med de tillitsvalgte i henhold til Hovedavtalens
bestemmelser. Dette gjelder ikke innleie av vikarer som skal erstatte
enkeltpersoner, eksempelvis ved sykdom, permisjoner og lignende.
.

SÆRSKILTE BESTEMMELSER:
Sjåførtillegg
Når bedriften forlanger at sjåføren skal ha førerkort for å kunne føre kjøretøy med
totalvekt over 3.500 kg., skal denne ha et tillegg på kr. 105,- pr. uke.
Truckførertillegg
Truckførere som betjener truck med løftevekt under 10 tonn og løftehøyde på 4
meter, lønnes med et tillegg på kr. 75,- pr. uke.
Truckfører som etter lov og forskrifter må ha utvidet førerkort i tillegg til
truckførerbevis, lønnes som sjåfør med førerkort for kjøretøy med totalvekt over
3.500 kg.
Merknad:
Ingen kan oppbære begge tillegg.
Fryseromstillegg
For vedvarende arbeid i fryserom og kontinuerlige frysere i temperaturer under minus
15 grader, betales et tillegg på kr. 7,- pr. time.

§ 2 Godtgjørelse for helligdager og 1. og 17. mai
Som avtalt mellom hovedorganisasjonene:
- For fast ansatte - A-ordningen - Bilag 9 a.
- For midlertidig ansatte - B-ordningen - Bilag 9 b.
Når det gjelder A-ordningen, er partene enige om at godtgjørelse basert på
gjennomsnittsfortjeneste kun kommer til anvendelse for den gruppe arbeidere ved
bedriften som har varierende inntekt.
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§ 3 Nedsatt arbeidsevne
For arbeidere hvis arbeidsevne er nedsatt, fastsettes lønnen etter avtale mellom
bedriftsleder, arbeider og en av tillitsmennene for arbeiderne.
For eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt helse kan det inngås
individuelle avtaler om arbeidsoppgaver, hvilepauser, hjemme-/fjernarbeid,
deltidsarbeid/redusert arbeidstid mv. mellom den enkelte ansatte og bedriften.

§ 4 Rettigheter under verneplikt
Til personer som har minst 6 måneders ansettelse i en bedrift og som beordres til
militærtjeneste, betales:
a) For samlet førstegangstjeneste halv lønn i inntil 3 måneder med fradrag av den
godtgjørelse vedkommende oppebærer av det offentlige, unntatt familietillegg.
b) For senere tjenestegodtgjøring full lønn i inntil 1 måned med fradrag av den
godtgjørelse vedkommende oppebærer av det offentlige, unntatt familietillegg.
Militærtjeneste kan ikke benyttes som oppsigelsesgrunn.
Foranstående bestemmelser skal også komme til anvendelse for arbeidstakere som
blir beordret til ordinær pliktig tjeneste i Heimevernet, Sivilforsvaret, Politireserven
eller siviltjeneste.
Betaling av lønn under militærtjeneste bygger på den forutsetning at arbeidstakeren
er i arbeid i minst 3 måneder i bedriften umiddelbart etter avtjent militærtjeneste.
Fratrer arbeidstakeren etter egen oppsigelse innen utløpet av denne tid, har bedriften
adgang til å foreta motregning i tilgodehavende vedkommende måtte ha i bedriften.
Det vises til erklæring herom som arbeidstakeren kan avkreves for å få betaling i
henhold til § 1.
Avtjent verneplikt skal godskrives som lønnsansiennitet ved ansettelse i første stilling
etter avsluttet tjeneste.

§ 5 Lønnsansiennitet ved omsorgspermisjon
Ved omsorgspermisjon i inntil 1 år opparbeides lønnsansiennitet. Ved avtalt deltid
p.g.a. omsorg for små barn opparbeides full lønnsansiennitet i inntil 3 år.

§ 6 Omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel
Regulert i A-del, kap IV pkt 4.2; Arbeidsvilkår

7 Etterlønn ved dødsfall
Når en arbeidstaker, som har vært ansatt i samme bedrift i minst 2 år, avgår ved
døden, skal bedriften utbetale ektefelle/samboer, registrerte partnere, uforsørgede
barn eller andre personer som avdøde forsørget, et beløp som tilsvarer full lønn for 2
måneder.
Hvis bedriften har innført statuttmessig regulert pensjonsordning, gruppelivsforsikring
eller andre liknende trygdeordninger som tilfaller de etterlatte, kommer de beløp
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vedkommende i henhold hertil har krav på, til fradrag ved lønnsutbetalingen. Det
samme gjelder ytelser fra folketrygden, dog ikke engangsstønad ved dødsfall i
henhold til Lov om folketrygd av 17.7.1966, § 9.

§ 8 Lønningsdag
Lønn utbetales under henvisning til Hovedavtalens Kap. VI § 25. Dette skal ikke være
til hinder for at også andre ordninger kan avtales på bedriften. Faller lønningsdagen
på en fridag, utbetales lønnen eventuelt et á kontobeløp - 2 dager forut for fridagen.

§ 9 Arbeidstid
1. Ordinær arbeidstid
Den ordinære arbeidstid skal ikke overstige 37,5 timer pr. uke fordelt på 5
virkedager, såfremt saklige grunner ikke tilsier en annen ordning.
Den daglige arbeidstid kan som ordinær tid legges i tiden mellom kl. 07.00 og kl.
17.00 de 5 første virkedager i uken og i tiden mellom kl. 07.00 og kl. 14.00 på
lørdager. Som forskjøvet tid fra kl. 06.00 til kl. 07.00 og fra kl. 17.00 til kl. 19.00
de 5 første virkedager i uken og i tiden kl. 06.00 til kl. 07.00 på lørdager.
Jul-, påske-, pinse- og nyttårsaften sluttes arbeidet kl. 12.00.
2. Forskjøvet arbeidstid
Tiden fra kl. 06.00 til kl. 07.00 og fra kl. 17.00 til kl. 19.00 er forskjøvet arbeidstid.
Overgang til forskjøvet tid gjelder for minimum 7 dager etter forutgående varsel
på 7 dager. For arbeid på forskjøvet tid betales et tillegg på kr. 40,00 pr. time.
3. Skift
Skiftarbeid på 2 dagskift kan de 5 første virkedager i uken legges mellom kl.
06.00 og kl. 24.00, og på lørdag og dag før helligdag mellom kl. 06.00 og kl.
18.00, unntatt jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften, hvor arbeidet skal sluttes
senest kl. 15.00.
Skiftarbeid som settes i gang skal ha en varighet på minst 14 dager.
For skiftarbeid betales 20 % tillegg. Prosentgrunnlaget er den til enhver tid
gjeldende lønn.
Det er anledning til å iverksette 3-skiftordning etter vedtak i bedriftens
arbeidsmiljøutvalg, jfr. tidligere arbeidsmiljølov § 43 nr. 2. (§ 43 nr. 2 ble
opphevet da ny lov ble innført i 2005). Søknad om nattskift skal baseres på lokalt
behov og underskrives av lokal tillitsvalgt.
Skiftene i 2-skiftsordninger forutsettes å veksle hver uke mellom formiddag og
ettermiddagsskift. Skiftene i 3-skiftsordninger forutsettes å skifte hver uke i en
kombinasjon av formiddags-, ettermiddags-, og nattskift.
Når partene er enige om det, kan det iverksettes andre ordninger
Skiftplan settes opp i samråd med de tillitsvalgte.
For arbeidere som midlertidig settes til skiftarbeid, betales overtidsprosenter for
arbeid uten for ordinær dagtid når skifttiden ikke strekker seg utover 2 skift. Gis
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det varsel kortere enn 48 timer, betales overtidsprosenter som nevnt for det
skiftarbeid som faller innenfor disse 48 timer.

§ 10 Overtid
Overtidsarbeid bør innskrenkes til det minst mulige og i særdeleshet ikke overdrives
av eller overfor den enkelte arbeider.
Fra ordinær arbeidstid og frem til kl. 21.00, betales 50 % tillegg, deretter 100 % tillegg
inntil kl. 07.00 for arbeidstakere på ordinær dagtid og inntil kl. 06.00 for arbeidstakere
med forskjøvet arbeidstid. På dager før søn- og helligdager etter den ordinære
arbeidstid og på søn- og helligdager betales også 100 % tillegg. Ved lovbestemt
pause, vises det til aml § 10-9.
Overtidstilleggets beregningsgrunnlag er den til enhver tid gjeldende lønn.
Påbegynt halv time regnes for halv time.
Merknad:
I tilfelle arbeidstidsordningen medfører at enkelte virkedager er arbeidsfrie dager,
skal arbeid på disse dager av arbeidstakere som skulle vært fri, betales med 50 %
tillegg. I de tilfelle hvor tariffavtalen inneholder bestemmelse om 100 % tillegg for
overtidsarbeid på søn- og helligdager og dager før disse, skal det dog betales 100 %
tillegg etter kl. 12.00 på lørdager og etter kl. 16.00 på ukens øvrige dager.
Overtid på skift
For overtid på skift betales 50 % tillegg etter endt ordinær skiftarbeidstid. På dager
før søn- og helligdager etter den ordinære arbeidstid og på søn- og helligdager inntil
siste helligdag kl. 22.00, betales
100 % tillegg. For 1. og 17. mai betales 100 % tillegg fra kl. 21.00 dagen før.
Skiftarbeider som arbeider overtid før eller etter skiftet skal ha de ordinære
overtidsprosenter i tillegg til skiftprosentene for sitt skift.
Denne bestemmelse skal ikke i noen tilfelle medføre at summen av skift- og
overtidstillegg overstiger 150 %.
Tilsigelse
Hvis en arbeider som er spesielt tilsagt møter frem i den ordinære arbeidstid og blir
avsagt, betales 2 timers lønn. Hvis det fordres at arbeideren skal vente, betales
timelønn fra ventetidens begynnelse inntil arbeidet blir påbegynt eller arbeideren
avsagt. Hvis en arbeider etter spesiell tilsigelse møter frem på søn- og helligdager
eller i tiden for øvrig utenfor ordinær dagtid, skal arbeiderens fortjeneste utgjøre
betaling for minst 3 timer, beregnet etter den fastsatte timebetaling som gjelder frem
til kl. 21.00.
Matpenger
Arbeidere som har arbeidet ordinær dagtid, og som samme dag blir tilsagt til
overtidsarbeid i tilslutning til den ordinære arbeidstids slutt betales, hvis bedriften ikke
skaffer mat, kr. 78,50 i matpenger dersom overtidsarbeidet varer minst 2 timer.
Ved overtidsarbeid som vil vare utover 5 timer, forutsettes at bedriften sørger for
ytterligere forpleining, eventuelt at det avtales et beløp til dekning av matutgifter.

§ 11 Akkordarbeid
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Akkordarbeid og andre lønnssystemer anvendes der hvor de stedlige parter finner
dette hensiktsmessig. For akkordsatser og andre lønnssystemer som er forutsatt å
skulle gjelde i tariffperioden, skal det - hvis det innføres nye maskiner eller
arbeidsbesparende metoder eller i tilfelle av utvidelse av arbeidsoperasjoner - opptas
forhandlinger om revisjon av akkordsatsene eller lønnssystemet.

§ 12 Ferie
Ferie gis i henhold til ferielovens bestemmelser og overenskomsten del A kap V, pkt
2 Avtalefestet ferie.

§13 Arbeidstøy
Bedriften holder arbeidstakerne med 2 - to - sett arbeidstøy pr. år. Med 1 sett
arbeidstøy forstås kjeledress eller overall, bukse med jakke, lagerfrakk, armforkle.
Bestemmelsene skal ikke være til hinder for hyppigere utskifting som skyldes
hendelig uhell.
Arbeidstøyet utleveres den enkelte ved fast ansettelse. Arbeidstøyet er bedriftens
eiendom og skal innleveres ved utskifting av gammelt/utbrukt tøy.
Arbeidstaker som arbeider ute om vinteren eller i uoppvarmet lager/godshus, tilstilles
varmedress etter behov, eller når forholdene på arbeidsplassen tilsier det.
Det samme gjelder regntøy, hansker, votter og luer.
Lokale ordninger vedrørende arbeidstøy kan opprettholdes.
Vask, rens av arbeidstøy, besørges av bedriften. Der dette ikke er praktisk
gjennomførbart, betales den enkelte kr.10,- pr. uke i vask/rensegodtgjørelse.
Personlig verneutstyr og vernefottøy tildeles arbeidstaker etter behov når dette er
nødvendig - jfr. arbeidsmiljølovens § 3-3 (2), eller når forholdene på arbeidsplassen
tilsier det.

§ 14 Kjøring med biler – på- og avlessing
Ingen sjåfør kan pålegges å kjøre en bil med større last enn vognen er sertifisert for.
Bedriften skal sørge for at sjåføren får tilstrekkelig hjelp til på- og avlessing.
Ved oppdrag for arbeidsgiver påhviler det bedriften å søke om tillatelse for stans for
av- eller pålessing på steder hvor slik stans måtte være forbudt.

§ 15 Reisebestemmelser
Ved reiser benyttes bedriftens lokale reiseregulativ. I de bedrifter som ikke har lokale
bestemmelser, benyttes statens satser.

§ 16 Kompetanse og etterutdanning
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Regulert i Hovedavtalen § 44, og A-del kap V, pkt 5 Kompetanseutviklingstiltak
Til finansiering av kompetanseutviklingstiltak skal det øremerkes et beløp tilsvarende
k. 1 000,- per år per ansatt innenfor tariffområdet. Tildeling etter ordningen skal skje
etter søknad og innvilges av partene i felleskap.
Det skal nedsettes et partssammensatt opplæringsutvalg i den enkelte virksomhet.
Ordningen skal komme i tillegg til allerede etablerte rettigheter iht. hovedavtalen og
overenskomsten.
Ordningen skal evalueres ved hvert hovedoppgjør.

§ 17 Varighet og reguleringsbestemmelser
Varighet
Denne overenskomst gjelder fra 1. april 2014 til 31. mars 2016 og videre 1 år av
gangen hvis den ikke av en av partene blir sagt opp skriftlig med 3 - tre - måneders
varsel.
Oppsigelse av overenskomsten er regulert i A-del kap V, pkt 10.
Reguleringsbestemmelse
Når Spekter og LO Stat har fullført A-delsforhandlinger skal FKA og NTF
gjennomføre B-delsforhandlinger (B1 og B2) ihht frister gitt i A-delsprotokollen.
Reguleringsbestemmelse for 2. avtaleår
Regulert i A-del, kap V, pkt 9
Hvis partene ikke blir enige vil dette bli behandlet ihht Spekters forhandlingsmodell,
HA § 7

§ 18 Korte velferdspermisjoner
Med korte velferdspermisjoner menes permisjoner for nødvendig tid, inntil 1 dags
varighet, betalt med ordinær lønn. (For punkt 1 dog med inntil 3 dagers varighet.)
Ordningene skal minst omfatte følgende tilfelle av velferdspermisjon:
1. Permisjon i til sammen inntil 3 dager med ordinær lønn ved dødsfall og for
deltagelse i begravelse når det gjelder den nærmeste familie.
Med nærmeste familie siktes det til personer som står i nært slektskapsforhold
til arbeidstakeren, så som ektefelle/samboer/partner, barn, søsken, foreldre,
svigerforeldre, besteforeldre eller barnebarn. Permisjon ved begravelse av
ansatte slik at de ansatte på vedkommendes avdeling kan være representert.
2. Permisjon for undersøkelse, behandling og kontroll av tannlege,
tannlegespesialist og lege, samt behandling av fysioterapeut og kiropraktor
etter henvisning fra lege eller når trygden gir stønad til behandlingen, samt
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mammografiundersøkelse.
Det dreier seg her om tilfelle hvor det ikke er mulig å få time utenfor
arbeidstiden. I enkelte tilfelle vil arbeidstakeren også måtte reise langt. Slike
tilfelle faller utenfor bestemmelsene, som bare gjelder for korte
velferdspermisjoner. Forøvrig vil arbeidstakeren i de sistnevnte tilfelle som
oftest være sykemeldt.
Ordningen gjelder også ved følge av egne barn til lege og tannlege.
3. Permisjon for resten av arbeidsdagen i de tilfeller arbeidstakeren på grunn av
sykdom må forlate arbeidsstedet.
4. Permisjon til å følge barn første gang det begynner i barnehage,
skolefritidsordning (SFO) og skole.
5. Permisjon når foreldre blir innkalt til konferansetime i grunnskole, og denne
ikke kan legges utenfor arbeidstiden. Slik permisjon gis for inntil 2 timer.
6. Kvinner som ammer barn har rett til den tid hun av den grunn trenger, og minst
en halv time to ganger daglig, eller hun kan kreve arbeidstiden redusert med
inntil 1 time pr. dag. Betaling til dette er begrenset til maksimalt 1 time om
dagen, og ordningen opphører når barnet fyller 1 år.
7. Permisjon på grunn av akutte sykdomstilfelle hos ektefelle, samboer, partner,
egne barn eller foreldre.
8. Permisjon for ektefelle/samboer/partner når det er nødvendig i forbindelse
med fødsel i hjemmet eller ved innleggelse på sykehus.
9. Permisjon ved flytting til ny fast bopel.
10. Permisjon i forbindelse med blodgivning dersom det er vanskelig å få dette
gjennomført utenfor arbeidstiden.
11. Permisjon ved deltakelse i egne barns konfirmasjon.
12. Permisjon for oppmøte på sesjon.
Med samboer menes person som har hatt samme bopel som den fast ansatte i minst
2 år, og har vært registrert i Folkeregisteret på samme bopel som den ansatte i
samme tidsrom.
Partene på den enkelte bedrift treffer nærmere avtale om retningslinjer for
ordningens praktisering.
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§ 19 Sluttvederlagsordning
Vilkårene for opptak i og rettigheter etter sluttvederlagsordningen (LO/NHOordningen) videreføres etter at Felleskjøpet Agri meldte seg inn i Spekter, med
følgende satser:
50 år
51 år
52 år
53 år
54 år
55 år
56 år
57 år
58 år

20 000
20 000
25 000
30 000
40 000
50 000
55 000
60 000
65 000

59 år
60 år
61 år
62 år
63 år
64 år
65 år
66 år

70 000
75 000
80 000
80 000
65 000
50 000
35 000
20 000

Satsene reguleres i samsvar med reguleringer innenfor LO/NHO-området.
Det presiseres at Felleskjøpet Agri ikke er medlem av LO/NHO-ordningen, og at
dette er en ordning som finansieres av bedriften.
Det vises imidlertid til protokolltilførsel nr II i A-delsprotokoll av 18.04.12 vedr
Sluttvederlagsordning. Dersom Spekter og LO Stat på et senere tidspunkt blir enige
om en Sluttvederlagsordning vil en ny ordning erstatte denne FKA-avtalen fra samme
tidspunkt.
Protokolltilførsler:
I Generelt:
1. Spesielle økonomiske fordeler som er tilsagt den enkelte arbeider bibeholdes
så lenge han fortsetter i samme bedrift.
2. Hvis arbeid etter pålegg av arbeidsgiver begynner eller slutter utenfor den tid
som rutegående kommunikasjonsmidler er i drift, skal de stedlige parter sørge
for å komme frem til lokale løsninger.
3. Bedriften skal søke å omplassere eller tilpasse arbeidet for gravide som har
behov for å bli fritatt for enkeltoppgaver under graviditeten.
4. Partene er enige om å nedsette en partsammensatt gruppe som skal utrede
en tilnærming til garantibestemmelsen i Virke.
5. Pensjon
Partene viser til pkt. i riksmeklers skisse i frontfag vedr. tjejestepensjon.
Partene gir sin tilsutning til at det gjennomføres en utredning slik det er
beskrevet.
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Bilag 1: Nedsettelse av arbeidstiden per 1. januar 1987
A.

Fra 1. januar 1987 gjennomføres følgende arbeidstidsnedsettelse:
1.

Til 37,5 timer pr. uke:
Dagarbeidstid.

2.

Til 36,5 timer pr. uke:
Vanlig 2-skiftarbeid som verken går lørdag aften eller i helligdagsdøgnet.

3.

4.

5.

B.

Til 35,5 timer pr. uke:
a.

Arbeid som drives "hovedsakelig" om natten.

b.

Døgnkontinuerlig skiftarbeid og "sammenlignbart" turnusarbeid.

c.

2-skiftarbeid og "sammenlignbart" turnusarbeid som "regelmessig"
drives på søn- og/eller helligdager.

d.

Arbeidstidsordninger som medfører at den enkelte må arbeide minst
hver tredje søn- og/eller bevegelige helligdag.

Til 33,6 timer pr. uke:
a.

Helkontinuerlig skiftarbeid og "sammenlignbart" turnusarbeid.

b.

Arbeid under dagen i gruver.

c.

Arbeid med tunneldrift og utsprengning av bergrom under dagen.

For dem som har forlenget arbeidstid p.g.a. beredskapstjeneste eller
passiv tjeneste i.h.t. Arbeidsmiljølovens § 46 nr. 5 og 6 (§ 10-4 (2) og (3)),
skal forlengelse skje på basis av overenskomstens timetall.

Gjennomføringen av kompensasjon for nedsettelse av arbeidstiden.
a.

Rene uke-, måneds- og årslønninger beholdes uforandret. Dersom det i
tillegg ytes bonus, produksjonspremie e.l. som er avhengig av
arbeidstiden, reguleres den bevegelige del i henhold til pkt. d. nedenfor.

b.

Timelønninger (minstelønnssatser, normallønnssatser,
lønninger og akkord-avsavn) forhøyes med 6,67 % for
arbeidstiden nedsatt fra 40 til 37,5 timer 6,85 % for
arbeidstiden nedsatt fra 39 til 36,5 timer 7,04 % for
arbeidstiden nedsatt fra 38 til 35,5 timer. 7,14 % for
arbeidstiden nedsatt fra 36 til 33,6 timer.

c.

Andre lønnssatser som er uttrykt i kroner og øre pr. time forhøyes på
tilsvarende måte som bestemt i pkt. b når det er på det rene at
arbeidstakernes ukentlige fortjeneste ellers ville synke ved nedsettelsen av
arbeidstiden hvis satsene ikke ble regulert.

individuelle
de som får
de som får
de som får
de som får
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d.

Akkordtariffer, faste akkorder og prislister, produksjonspremieordninger,
bonusordninger og andre lønnsordninger med varierende fortjeneste,
reguleres slik at timefortjenesten økes med det prosenttall som skal
anvendes i henhold til pkt. b.
Inntil enighet om regulering av akkorder m.v. er oppnådd, betales
tilleggene pr. arbeidet time. Det skal også være adgang for partene til å
avtale at tilleggene skal holdes utenfor akkorder m.v. og betales pr.
arbeidet time.

e.

Akkordnormaler
(akkordberegningsgrunnlag)
reguleres
slik
at
akkordfortjenesten stiger med det prosenttall som skal anvendes i henhold
til pkt. b. Inntil enighet om regulering av akkordnormaler
(akkordberegningsgrunnlag)
er
oppnådd,
benyttes
de
gamle
akkordnormaler (akkordberegningsgrunnlag), og tilleggene betales pr.
arbeidet time.
Hvor bedrifter innen et overenskomstområde med akkordnormal i
hovedoverenskomsten måtte anvende høyere tall enn overenskomstens
akkordnormal, skal disse tall bare reguleres i den utstrekning det er
nødvendig for å bringe dem opp til den nye overenskomsts akkordnormal.

C.

f.

Det skal etter avtale mellom partene innenfor det enkelte
overenskomstområde være adgang til å avtale at kompensasjon i henhold
til pkt. a-e gis i form av et øretillegg i stedet for i prosenter.

g.

Hvor arbeidstidsnedsettelsen fra henholdsvis 40, 39, 38 eller 36 timer skjer
fra en lavere tidligere arbeidstid, gis forholdsvis mindre kompensasjon.

Generelt om gjennomføringen.
1.

Ved gjennomføringen av arbeidstidsreduksjon etter pkt. A er det av
avgjørende betydning at man på den enkelte bedrift oppnår en større
fleksibilitet med hensyn til når arbeid skal utføres, opprettholde en
hensiktsmessig driftstid samt sikre en effektiv og rasjonell utnyttelse av
arbeidstiden.

2.

Før arbeidstidsforkortelsen settes i verk, skal det forhandles på den
enkelte bedrift om den praktiske gjennomføringen.

3.

I samtlige tariffavtaler inntas bestemmelse om at arbeidstiden skal
overholdes og utnyttes effektivt. Tillitsvalgte forplikter seg til å medvirke til
dette. Med sikte på i størst mulig grad å effektivisere arbeidstiden, skal det
foretas en gjennomgang av pauser, vasketider m.v. Hvis det etter en av
partenes oppfatning ikke er grunn til å opprettholde ordningene, forholdes
på vanlig tariffmessig måte.

4.

I Arbeidsmiljølovens § 46, nr. 10 (§ 10-12 (4)), er det under visse
betingelser åpnet adgang for tariffpartene til å treffe avtale om en annen
ordning av arbeidstiden enn den loven fastsetter som den vanlige. Skulle
det innenfor enkelte bransjer eller bedrifter være spesielt behov for å
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opprettholde den någjeldende arbeidstid, kan tariffpartene treffe avtale om
det i henhold til § 46 i loven.
5.

I forbindelse med arbeidstidsforkortelsen kan det vise seg ønskelig av
hensyn til den økonomiske utnyttelse av produksjonsutstyret å praktisere
forskjellig ordinær arbeidstid, innen Arbeidsmiljølovens rammer, for
forskjellige grupper av arbeidstakere. Innenfor en arbeidstidsordning kan
det videre være ønskelig å legge pausene til forskjellige tider for
arbeidstakerne. Det forutsettes at dette nærmere reguleres i den enkelte
tariffavtale.

6.

I tilfelle arbeidstidsordningen medfører at enkelte virkedager er arbeidsfrie
dager, skal arbeide på disse dager av arbeidstakere som skulle vært fri,
betales med 50 % tillegg. I de tilfelle hvor tariffavtalen inneholder
bestemmelse om 100 % tillegg for overtidsarbeid på søn- og helligdager
og dager før disse, skal det dog betales 100 % etter kl. 12.00 på lørdager
og etter kl. 16.00 på ukens øvrige hverdager.

7.

Når saklige grunner gjør det nødvendig, skal det være adgang for
bedriften til å foreta bytte av fridager. I de tilfelle hvor det ikke foreligger
avtale bransjevis eller på bedriften om vilkårene for dette, skal følgende
gjelde:
I stedet for den fastsatte fridag kan det gis fri en tilsvarende dag i løpet av
de 4 påfølgende uker.
Varsel om slikt bytte av fridag må gis senest ved arbeidstidens slutt to
dager forut for fridagen. Samtidig skal bedriften gi beskjed om når
arbeidstakeren i stedet skal ha fridag.
Når vilkårene for bytte av fridag foreligger, ytes ikke tilleggsbetaling for
ordinær arbeidstid inntil kl. 12.00 på lørdager og inntil kl. 16.00 på ukens
øvrige hverdager.

D.

8.

I bedrifter hvor hjemmevaktbestemmelsene i Arbeidsmiljølovens § 46, nr.
9 (§ 10-4 (4)), kommer til anvendelse skal reduksjonen av den ukentlige
arbeidstid i seg selv ikke føre til en videre adgang til kompensasjon i
fridager enn det som er praktisert under en ordning av ukentlig arbeidstid
med 40 timer i gjennomsnitt.

9

Hvor skiftarbeide innenfor Arbeidsmiljølovens ramme ønskes opprettholdt,
innført eller utvidet og hvor man ikke allerede har tariffhjemmel for dette,
skal partene oppta forhandlinger i tariffperioden om skiftbestemmelser.

Dagarbeid.
Hovedorganisasjonene anbefaler at arbeidstiden fordeles på 5 dager i uken
såfremt saklige grunner ikke tilsier en annen ordning, og at
arbeidstidsforkortelsen gjennomføres med en 1/2 times forkortelse av den
daglige arbeidstid.
Det kan også bli spørsmål om andre løsninger, eksempelvis:
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1.

ved at den daglige arbeidstid forkortes med 25 minutter hvor det benyttes
6 dagers arbeidsuke,

2.

ved at den ukentlige arbeidstid er lengre enn 37,5 timer enkelte perioder
mot tilsvarende kortere i andre perioder,

3.

ved at den nåværende ukentlige arbeidstid opprettholdes eller reduseres
med mindre enn 2,5 time pr. uke mot at det gis tilsvarende fridager spredt
over hele året eller ved sammenhengende fritid enkelte perioder i året.

I de tilfelle vedkommende tariffavtale ikke inneholder andre bestemmelser
gjelder følgende:
Blir bedriften og arbeidstakerne - eventuelt med bistand fra organisasjonene ikke enige, skal den daglige arbeidstid forkortes med 1/2 time på 5 av ukens
virkedager eller med 25 minutter hver dag hvis det arbeides 6 dagers uke.
Bedriften skal drøfte med tillitsmennene om forkortelsen skal skje ved
arbeidstidens begynnelse eller slutt eller begge deler. Ved valg av alternativ bør
det legges vekt på det som bedriftens ansatte ønsker og at
arbeidstidsordningen så langt det er mulig blir den samme for alle grupper i
bedriften. Hvis enighet - eventuelt med bistand fra organisasjonene - ikke
oppnås, fastsetter bedriften innenfor tariffavtalens ramme hvorledes
arbeidstidsforkortelsen skal gjennomføres.
Foranstående bestemmelser er for det første ikke til hinder for at det kan treffes
bransjevis avtale om hvordan arbeidstidsforkortelsen skal gjennomføres og kan
dernest heller ikke påberopes under de forbundsvise forhandlinger for så vidt
angår tariffavtaler som inneholder eksakte bestemmelser om inndelingen av
arbeidstiden.
E.

Overgang til ny skiftplan.
Partene er enige om at når man som følge av arbeidstidsforkortelsen går over til
ny skiftplan, følges denne uten avregning av fritid eller arbeidstid i henhold til
den tidligere praktiserte skiftplan.

F.

Opprettholdelse av produksjon, produktivitet og effektiv arbeidstid.
Det forutsettes at partene på den enkelte bedrift bestreber seg på å øke
produktiviteten. Såvidt mulig bør arbeidstidsforkortelsen ikke medføre
oppbemanning.
I forbindelse med arbeidstidsreduksjonen er hovedorganisasjonene enige om å
iverksette en rekke tiltak med sikte på å bedre bedriftenes produktivitet. Det
vises til organisasjonenes utredning om arbeidstiden av 6. januar 1986.
I Hovedavtalen har Næringslivets Hovedorganisasjon og Landsorganisasjonen i
Norge utformet bestemmelser som tar sikte på å legge forholdene best mulig til
rette for samarbeid mellom bedriften, tillitsmennene og de ansatte.
Hovedorganisasjonene understreker betydningen av at partene i praksis følger
disse bestemmelser.
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I forbindelse med arbeidstidsreduksjonen vil hovedorganisasjonene med sikte
på å dempe den økonomiske belastning spesielt peke på at man på den enkelte
bedrift må samarbeide om tiltak for å øke effektiviteten, redusere
produksjonsomkostningene og bedre bedriftenes konkurranseevne.
Hovedorganisasjonene viser til det samarbeid som har vært gjennomført i
forbindelse med tidligere arbeidstidsreduksjoner. Resultatet av dette
samarbeidet har vært positivt og er av stor betydning for å sikre bedriftenes
konkurranseevne og skape sikre arbeidsplasser.
Også ved denne arbeidstidsreduksjonen vil hovedorganisasjonene oppfordre
partene til å drøfte utnyttelsen av arbeidstiden. Partene bør undersøke om
arbeidstiden blir effektivt utnyttet i alle arbeidsforhold og eventuelt iverksette
tiltak for å oppnå dette. Forøvrig må partene i sine bestrebelser ha
oppmerksomheten vendt mot tekniske nyvinninger som kan gi bedre
produksjonsresultater og innebære en forbedring av arbeidsmiljøet. De
effektiviseringstiltak som gjennomføres, må harmonere med kravene til et godt
arbeidsmiljø. Trivsel og sikkerhet er viktige momenter ved behandlingen av
spørsmålet om en effektiv utnyttelse av arbeidstiden.
G.

Nærmere om arbeidsmiljølovens § 46 (§ 10-4)
1.

§ 46 nr. 3 (§ 10-4):
a.

Med døgnkontinuerlig skiftarbeid menes arbeid som drives 24 timer i
døgnet, men som avbrytes søn- og helligdager.
I vanlige uker kan arbeidet legges til tiden fra kl. 22.00 på søndager
til kl. 18.00 på lørdager, som vil si en driftstid på 140 timer.

b.

Med sammenlignbart turnusarbeid menes en arbeidstidsordning som
påfører arbeidstakerne samme eller tilnærmet de samme ulemper
som døgnkontinuerlig skiftarbeid, som regel vil være tilfelle når
arbeidet drives mer enn 5 timer hver natt, selv om det antall timer
den enkelte arbeidstaker arbeider om natten vil ligge noe under det
som vil være tilfelle om virksomheten ble drevet døgnet rundt.

c.

Uttrykket "søn- og helgedager" betyr i denne bestemmelse "sønog/eller helgedager". Dette innebærer at for arbeid på to skift og
sammenlignbart turnusarbeid som regelmessig drives på bevegelige
helligdager, men ikke nødvendigvis på søndager, skal den
alminnelige arbeidstid heller ikke være over 35,5 timer pr. uke.
For at arbeid skal regnes som arbeid på søn- og/eller helgedag, må
vedkommende arbeidstaker enten ha arbeidet minst 4 timer inn i det
døgn hvor det etter loven skal være helligdagshvile, d.v.s. samtlige 4
timer mellom kl. 18.00 og kl. 22.00, eller etter kl. 22.00. I sistnevnte
tilfelle uten noe krav til minste lengde av tiden.

d.

Bevegelige helligdager skal regne som søndager ved fortolkningen
av uttrykket "hver tredje søndag". Dette innebærer at en arbeidstaker
som ikke arbeider så ofte på søndag som hver tredje søndag, likevel
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vil kunne få 35,5 timer pr. uke dersom han i tillegg arbeider på
bevegelige helligdager i slik utstrekning at han når opp i minst hver
tredje søn- og helligdag.
e.

2.

Uttrykket "arbeid som hovedsakelig drives om natten" innebærer at
arbeidstakere går inn under bestemmelsen hvis 3/4 av arbeidstiden,
dog minst 6 timer etter den gjeldende arbeidstidsordning, faller om
natten. (I tidsrommet fra kl. 21.00 - kl. 06.00).

§ 46 nr. 4 (§ 10-4):
a.

Med helkontinuerlig skiftarbeid menes arbeid som drives 24 timer i
døgnet uten normal stans på søn- og helligdager.
I hvilken utstrekning turnusarbeid kan sies å være sammenlignbart
med helkontinuerlig skiftarbeid, beror på om den alminnelige
arbeidstid for den enkelte arbeidstaker i henhold til fastsatt
arbeidsplan skal være henlagt til ulike tider av døgnet og slik at
arbeidstiden for vedkommende som hovedregel skal omfatte minst
539 timer nattarbeid pr. år og minst 231 timer arbeid på søndager pr.
år.
Med nattarbeid forstås i denne forbindelse arbeid mellom kl. 22.00 og
kl.06.00 (tiden for nattskift). Søndagsdøgnet regnes fra lørdag kl.
22.00 til søndag kl. 22.00 (tiden for helgeskift).
Hvis arbeidsplanen omfatter et kortere tidsrom enn 1 år, skal de
timetall som gjelder for krav til nattarbeid og søndagsarbeid reguleres
tilsvarende.
Arbeid av kortere varighet enn 4 uker regnes ikke som turnusarbeid
etter denne bestemmelse.

H.

Overgangsordning.
I en overgangsperiode inntil 1. juli 1987 skal det være anledning til å benytte
någjeldende skift-, turnus- og andre arbeidstidsordninger.
De enkelte tariffparter kan dessuten avtale en ytterligere utsettelse med
gjennomføringen av arbeidstidsnedsettelsen for vedkommende bransje eller
bedrifter innen denne, dog ikke utover 1. oktober 1987.
I de uker hvor overgangsordninger benyttes, skal timer hvor med arbeidstiden i
henhold til skift-, turnus- eller annen arbeidstidsordning i gjennomsnitt pr. uke
overstiger
den
nye
arbeidstid,
regnes
som
overtidsarbeid.
Overtidsgodtgjørelsen for de timer hvor med arbeidstiden i henhold til skift-,
turnus eller annen arbeidstidsordning i gjennomsnitt pr. uke overstiger den nye
arbeidstid skal være 50 % inntil 1. juli 1987.
Dersom de enkelte tariffparter blir enige om å forlenge overgangsperioden
utover 1. juli 1987 og inntil 1. oktober 1987 skal tilleggsgodtgjørelsen i denne
periode være 75 %.
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Kompensasjon for nedsatt arbeidstid kommer i tillegg til betalingen for de
overskytende timer.

Overenskomst for Felleskjøpet Agri (Spekter/FKA – LO/LO Stat/NTF) 2014 - 2016

Side 34

Bilag 2 a): Godtgjørelse for helligdager og 1. og 17 mai A-ordning
Godtgjørelse for helligdager og 1. og 17. mai A-ordningen
Endret siste gang 1978
Til erstatning for arbeidsfortjeneste utbetales uke-, dag-, time eller akkordlønnede
arbeidere som ikke er i ordinært arbeid på de nedenfor nevnte dager, en godtgjørelse
etter disse regler:
I Godtgjørelsen.
1. Godtgjørelsen betales for nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 2. påskedag,
Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag samt 1. og 2. juledag når disse dager faller
på en ukedag som etter fast arbeidsordning i bedriften ellers ville vært vanlig
virkedag.
2. Under henvisning til par. 3 i Lov om 1. og 17. mai av 26. april 1947 er
organisasjonene enige om at satsene for 1. og 17. mai skal samordnes med
satsene for de bevegelige helligdager.
Godtgjørelsen for bevegelige helligdager og betalingen for 1. og 17. mai skal
innenfor den enkeltebedrift for voksne arbeidere fastsettes etter en gruppevis
beregningsmåte såfremt partene ikke blir enige om å fastsette den tilsvarende
bedriftens gjennomsnittlige timefortjeneste for samtlige arbeidere. Disse
bestemmelser er ikke til hinder for at partene på bedriften kan bli enige om en
annen betalingsordning.
3. For de bevegelige helligdager i julen og nyttårshelgen benyttes foregående 3.
kvartal som beregningsperiode; for de øvrige bevegelige helligdager samt for
1. og 17. mai benyttes foregående 4. kvartal.
Hvis det innen overenskomstområdet gis generelle tillegg i tidsrommet etter
beregningsperioden, skal disse tillegges ved utbetalingen av godtgjørelsen.
Disse bestemmelser er ikke til hinder for at partene på bedriften kan bli enige
om en annen beregningsperiode.
4. Godtgjørelsen utbetales for det antall timer som ville vært ordinær arbeidstid
på vedkommende dag.
Godtgjørelsen reduseres forholdsvis hvis det etter gjeldende arbeidsordning
ved bedriften drives med innskrenket arbeidstid på vedkommende ukedag. I
godtgjørelsen gjøres fradrag for dagpenger e.l. som arbeideren i tilfelle får
utbetalt for vedkommende dag av arbeidsgiveren eller av trygdeinstitusjon
som helt eller delvis finansieres ved pliktmessig bidrag fra arbeidsgiveren.
5. For unge arbeidere og lærlinger, kvinnelige og mannlige, fastsettes betalingen
tilsvarende den gjennomsnittlige timefortjeneste i bedriften for disse arbeidere
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under ett, med mindre partene blir enige om en annen beregningsmåte.
6. For arbeidere ved bedrifter som praktiserer fastlønnssystemer, betales en
godtgjørelse beregnet etter den enkeltes timefortjeneste i den uke høytidseller helligdag faller.
7. For ukelønnede arbeidere skal det være adgang til å avtale at de istedenfor
godtgjørelse etter ovenstående regler, skal beholde sin ukelønn uavkortet
også i uker med bevegelige helligdager eller 1. og 17. mai.
Merknader:
a. I tillegg til den betaling vedkommende arbeider skal ha etter overenskomsten,
utbetales skift arbeidere for hvert fulle arbeidede skift på helligdager som faller
på en ordinær ukedag kr. 30,-.
Det regnes inntil 3 skift pr. helligdag. Som regel regnes tiden fra kl.2200 før
vedkommende helligdag til kl. 2200 på helligdagen, eventuelt siste helligdag.
Ovennevnte bestemmelser gjelder i den utstrekning følgende dager faller på
en ordinær ukedag: Nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, Kristi
Himmelfartsdag, 2. pinsedag samt 1. og 2. juledag.
Feriegodtgjørelse beregnes av ovennevnte kr. 30,-, derimot ikke skift- eller
overtidsprosenter.
b. Skiftarbeidere som mister skift foran helligdager på grunn av
arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven, skal ha godtgjørelse for disse
skift som for en helligdag. Hvis det tapes en del av skiftet på disse dager, skal
godtgjørelsen være forholdsvis etter den tid de taper.
II Opptjeningsregler.
Rett til godtgjørelse har arbeider som har hatt sammenhengende ansettelse ved
samme bedrift i minst 30 dager forut for helligdagen eller er ansatt senere når
arbeidet er av minst 30 dagers varighet. Når det gjelder denne opptjening, regnes de
3 helligdager i påsken som en enhet og de 2 helligdager i julen sammen med
nyttårsdag som en enhet.
For 1. og 17. mai gjelder reglene i par. 3 om 1. og 17. mai, av 26.april 1947.
III Tapsregler.
1. Retten til godtgjørelse tapes hvis arbeideren er fraværende både virkedagen
før og virkedagen etter helligdagen. Retten til godtgjørelse tapes hvis ikke det
er avtalt fri dagen før og dagen etter helligdagen med arbeidsgivers samtykke.
2. Retten tapes også hvis arbeideren forsømmer sitt arbeid enten på virkedagen
før eller virkedagen etter helligdagen, med mindre fraværet skyldes
tjenestefrihet med arbeidsgiverens samtykke, ferie, legitimert sykdom,
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varetakelse av offentlig ombudsplikt eller annen uforskyldt fraværsgrunn.
3. Retten til godtgjørelse tapes ikke for helligdager og 1. og 17. mai som faller
innenfor tidsrom hvor arbeideren har ferie eller er permittert på grunn av
driftsstans, men reglene ovenfor følges dog for så vidt angår fravær siste
virkedag før og første virkedag etter slik ferie- eller permisjonstid.
4. Dersom en arbeider med minst 5 års sammenhengende ansettelse i bedriften
blir oppsagt uten at det skyldes eget forhold, og oppsigelsesfristen utløper
siste virkedag i april eller desember måned, skal arbeidsgiveren betale ham
godtgjørelse for henholdsvis 1. mai og 1. januar.
IV Utbetaling
Godtgjørelsen betales senest 2. lønningsdag etter helligdagen. For de helligdager
som regnes som en enhet betales den senest 2. lønningsdag etter henholdsvis 2.
påskedag og nyttårsdag. Opphører tjenesteforholdet før dette tidspunkt, utbetales
godtgjørelsen sammen med sluttoppgjøret.
V
Godtgjørelsen regnes som en del av arbeidsfortjenesten og tas med ved
beregningen av feriegodtgjørelsen. Den regnes ikke med ved beregningen av tillegg
for overtidsarbeid.

Overenskomst for Felleskjøpet Agri (Spekter/FKA – LO/LO Stat/NTF) 2014 - 2016

Side 37

Bilag 2 b): Godtgjørelse for helligdager og 1. og 17 mai B-ordning
Til erstatning for arbeidsfortjeneste utbetales time, dag- eller akkordlønnede
arbeidere som ikke er i ordinært arbeid på de nedenfor nevnte dager, en godtgjørelse
etter disse regler:
1. Godtgjørelse betales for nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, 1.
og 17. mai, Kr. Himmelfartsdag, 1. pinsedag, samt 1. og 2. juledag når disse
faller på en ukedag som etter fast arbeidstidsordning i bedriften ellers ville
vært vanlig virkedag.
2. Arbeidsgiveren avsetter et beløp for hver arbeidet time på:
a) fra 1. april 2012: kr. 6,72 per time for voksne arbeidere.
b) fra 1. april 2012: kr. 5,04 per time for unge arbeidere.
De avsatte beløp innestår i bedriften og oppspares til periodevis utbetaling.
Beløp som er avsatt for arbeid i tiden etter 15. august til årets slutt, utbetales
etter nyttårsdag. Beløpet som er avsatt i tiden fra 1. januar frem til 2.
påskedag, utbetales etter 2. påskedag. Beløp som er opptjent fra 3. påskedag
til 15. august, utbetales etter denne dato. I disse beløp gjøres eventuelt
fradrag etter reglene under pkt. 3. Beløpene utbetales senest en
lønningsperiode + 4 dager etter de ovennevnte dager.
Hvis en arbeider slutter i bedriften før disse utbetalingsdager, skal
vedkommende ha det oppsparte beløp - eventuelt i henhold til pkt. 3 - utbetalt
sammen med sluttoppgjøret.
3.
a) Hvis en arbeider er fraværende fra arbeidet både virkedagen før og
virkedagen etter en hellig- og/eller høytidsdag, reduseres den oppsparte
godtgjørelse med:
for voksne arbeidere med
kr. 1 354,803 per hellig- og/eller høytidsdag fra 1. april 2012.
for unge arbeidere med
kr. 1 016,10 pr. hellig- og/eller høytidsdag fra 1. april 2012.
b) Retten til godtgjørelse tapes på samme måte som nevnt under pkt. a) også
hvis arbeidere forsømmer sitt arbeid enten virkedagen før eller virkedagen
etter hellig- og/eller høytidsdag, med mindre fraværet skyldes tjenestefrihet
med arbeidsgiverens samtykke, ferie, legitimert sykdom, varetakelse av
offentlig ombudsplikt eller annen uforskyldt fraværsgrunn.
Merknad:
Retten til godtgjørelse tapes ikke for hellig- og/eller høytidsdager som faller
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innenfor tidsrom hvor arbeideren har ferie eller er permittert på grunn av
driftsstans. I stedet for gjelder reglene ovenfor for fravær siste virkedag før og
første virkedag etter slik ferie- eller permisjonstid.
c) Fravær i forbindelse med jul og nyttår føres til tap i godtgjørelse som
utbetales etter nyttårs dag. Fravær i forbindelse med påsken fører til tap i den
godtgjørelse som utbetales etter 2. påskedag.
Fravær i forbindelse med 1. og 17. mai, pinse og Kr. Himmelfartsdag, fører til
tap i den godtgjørelse som utbetales etter 15. august.
4. Godtgjørelsen regnes som en del av arbeidsfortjenesten og tas med ved
beregningen av feriegodtgjørelsen. Den regnes ikke med ved beregningen av
tillegg for overtidsarbeid.

Oslo, september 2014

……………………………………….
Felleskjøpet Agri

………………………………………
Norsk Transportarbeiderforbund
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Bilag 3 Avtale om Opplysnings- og utviklingsordning i Spekter
Overenskomstområdenc 1-3 og 5-9
§ 1 Partsforhold - omfang
Denne avtalen gjelder mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og dens medlemmer,
og Landsorganisasjonen i Norge, representert ved LO-Stat, Yrkesorganisasjonenes
Sentralforbund representert ved YS-Spekter, Unio, og SAN og deres medlemmer. t
§ 2 Formål
Ordningen har som formål gjennomføring eller støtte til opplæringstiltak mv. for
organisasjonenes tillitsvalgte i Spekter-området.
Opplysnings- og utdanningstiltakene, herunder kurs og skolevirksomhet, skal bl.a. ta
sikte på
1.
en moderne skolering av tillitsvalgte med særlig vekt på produktivitet, miljø,
omstilling, effektivisering, økonomi og samarbeidsspørsmål,
2.
forberedelse, tilrettelegging av opplæringstiltak,
3.
gjennom ulike tiltak bidra t i l økt verdiskapning,
4.
fremme av et godt samarbeid innenfor den enkelte virksomhet.
§ 3 Finansiering
Ordningen finansieres ved at arbeidsgiver betaler en avgift som sammen med
arbeidstakernes andel etter annet ledd skal utgjøre:
Kr. 162,- pr. år for arbeidstakere som arbeider mellom 4 og 20 timer pr. uke
kr. 270,- pr. år for arbeidstakere som arbeider mellom 20 og 30 timer pr. uke
kr. 402,- pr. år for arbeidstakere som arbeider 30 timer og derover pr. uke.
Stillinger som ikke omfattes av overenskomsten, inngår ikke i avgiftsgrunnlaget.
Arbeidstakerne betaler til ordningen ved at arbeidsgiver trekker kr. 3,25 pr. uke, kr.
14,08 pr. mnd., eller kr. 169 pr. år i deres lønn. Arbeidstakere som ikke arbeider full
stilling, betaler en forholdsmessig andel.
Avgift beregnes i henhold til de som er ansatt pr. 1. januar og innbetales innen
utgangen av april til Opplysnings- og utviklingsordningen i Spekter
§ 4 Administrasjon
OU-Ordningene i Spekterområdet ledes av et felles styre med 12 medlemmer,
sammensatt av 6 representanter fra Spekter, 2 representanter fra LO-Stat og 1
representant fra hver av YS-Spekter, Unio, Akademikerne-Helse og SAN. Leder
utpekes av Spekter. Spekter utfører sekretariatsfunksjon for styret, og fører regnskap
over bruk av midlene i ordningen. Revidert regnskap forelegges styret til godkjenning.
Styret kan beslutte at administrative oppgaver som mottaking av innberetninger,
innkreving av avgift og føring av regnskap kan utføres av utenforstående virksomhet.
Eventuelle utgifter til drift og administrasjon og til styrets virksomhet, dekkes av
midlene i ordningen.
Styret skal drøfte prinsipielle saker av felles interesse, samt saker som en av
avtalepartene ønsker å forelegge styret.
Styret skal godkjenne rapport fra organisasjonene om bruken av midlene, jfr. § 6.
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§ 5 Midlenes fordeling
Organisasjonene skal innen 1. april melde inn revisorbekreftet medlemstall i
Spektersektoren (ekskl. helse) pr. 1. januar. Medlemstallet skal være bekreftet av
registrert eller statsautorisert revisor. Styret fastsetter fordelingsnøkkel på grunnlag
av dette. Midlene fordeles mellom organisasjonene i forhold t i l fordelingsnøkkelen.
Midler overføres organisasjonene ved utgangen av hvert kvartal.
Dersom det skjer endringer i Spekters medlemsvirksomheter, og dette fører til
vesentlige endringer i fordelingsnøkkelen, kan styret fastsette ny fordelingsnøkkel
som skal gjelde fra første etterfølgende kvartalsutbetaling.
§ 6 Oversikt over midlenes anvendelse
Hovedprganisasjonene/SAN utarbeider ved hvert regnskapsårs ayslutning en rapport
hvor man i store trekk redegjør for hvordan midlene er anvendt i det avsluttede
regnskapsåret.
Rapporten skal bekreftes av registrert/statsautorisert revisor og sendes styret til
godkjenning innen 1. juli året etter regnskapsåret.
§ 7 Regulering
Det kan opptas forhandlinger om regulering av avtalen i forbindelse med revisjon av
overenskomsten.
§ 8 Andre organisasjoner
Partene er enige om at Opplysnings- og utviklingsordningen i Spekter også kan
omfatte medlemmer av Norske Dansekunstnere og Norsk Skuespillerforbund i
virksomheter som er bundet av tariffavtale der Spekter er part.
Finansiering, fordeling av midler og dekning av utgifter i forbindelse med dette skjer i
overensstemmelse med §§ 3, 4 annet ledd og 5.
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