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Fagforbundet og Fremtind Service AS
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I - OMFANG
Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte av Fagforbundet i Fremtind Service AS.
Hovedavtalen mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og LO med virkning fra 01.01.2022 til
31.12.2024, samt Overenskomst del A med virkning fia 01.04.2022 — 31.03.2023, gjelder som del
1 av denne overenskomsten.
Overenskomsten omfatter ikke bedriftens overste ledelse.

2 - ANSETTELSER OG OPPSIGELSE
Ansettelser skal skje i trad med den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljolov, (Aml).
Arbeidstaker liar krav pa skriftlige arbeidsavtale, j Am §§ 14-5 og 14-6.
Ansettelsen skal vwre fast med mindre det er adgang til midlertidig ansettelse, jf. Aml § 14-9.
Oppsigelsen skal skje i trad med den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljolov, jf. Kap. 15, 16 og IT
For ovrig vises til Hovedavtalen i Spekter.

3 - ARBEIDSTID
3.1 - Arbeidstidsbestemmelser
Gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid i Fremtind Service er 37,5 timer. Daglig arbeidstid er 7,5
timer inklusiv lunsjpause pa 30 minutter. Normalarbeidstiden i Fremtind Service er mellom kl.
08:00 og 15:30, mandag til fi•edag. Det gis et kveldstilegg for vakter mellom kl. 18:00 og 20:00
pa kr 50,- pr time.
Fremtind Service har fleksibel arbeidstid, modell for gjennomforing av fleksibel arbeidstid skal vwre
tilpasset funksjonene i virksomheten. Retningslinjer er nedfelt i personalhandboken..
Stillinger som faller inn under definisjonen ledende eller sxrlig uavhengige er unntatt..
1. og 17. mai, 1. nyttarsdag, skjwrtorsdag, langfredag, paskeaften, 1. og 2. paskedag,
Ki-EimmeIfartsdag, 1. og 2. pinsedag, julaften og 1. og 2. juledag er normale fi•idager.
Arbeidstakeren har fi•i fi•a kl. 14:00 folgende dager: Onsdag for skjwrtorsdag, onsdag for
ICr.Himmelfartsdag.
Arbeidstiden mellom jul og nyttar er fi•a kl. 08:00 til kl. 14:00.
Arbeidstiden pa nyttarsaften er fra kl. 08:00 til 12:00

Page 3

3.2 Oveilid
Det ytes overtidsgodtgjorelse etter 7,5 timers arbeidsdag, lordager og sondager.
Overtidstillegget pa faste timelonnssatser utgjor 50 % etter full arbeidsdag, 50% for kl. 13:00
pa lordag og 100 % overtidstillegg etter kl. 13:00 pa lordager og 100 % pa sondager.
Overtid kan tas ut med fri i et tilsvarende antall timer en annen virkedag dersom
arbeidstakeren onsker det og tjenesten tillater .det. Overtidstillegget skal utbetales.

4- LOIN
4.1 - Generelt om lonnspolitikk/lonnssystem/lonnsfastsettelse
Det er avgjorende betydning at virksomheten har en bevist lonnspolitikk sour er kjent. Med
lonnspolitikk menes her en beskrivelse av de verdier, holdninger; handlinger og resultater
som det er Bnskelig a fiemme gjennom lonnssystemets oppbygning og praktisering.
Lonnspolitikken skal gi stabilitet og troverdighet i arbeidet med fastsettelsen av den enkeltes
lonn.
Det er et felles ansvar for bedriften og de tillitsvalgte a gjore lonnssystemet kjent for alle berorte.

4.2 - Lonn som stedfortreder
Ved palagt stedfortredertjeneste i hoyere lonnet stilling for perioder utover 2 uker
sammenhengende, kan det etter droftinger med tillitsvalgte avtales en passende godtgjoring.
Stedfortredertillegg gis ikke for ferievikariat ved avvikling av den lovfestede ferie.
4.3 — Lonnsreguleringer
Forhandlinger om lonnstillegg skal gjennomfores i henhold til forhandlingsordningen som
avtalt mellom Spekter og LO Stat. Pa grunnlag av disse forhandlingene gjennomfores
lonnsforhandlingene mellom Fagforbundet og Fremtind Service AS.
Overenskomsten er en minstelonnsavtale der de nedfelte lonnsbestemmelsene uttrykker
den garanterte minstelonn for de arbeidstakere som omfattes av overenskomsten. Dette
innebaerer at partene lokalt skal fore reelle forhandlinger om tillegg, basert pa
virksomhetens okonomi, .produktivitet, konkurranseevne og framtidsutsikter.
Hver enkelt medarbeider lonnes etter kvalifikasjoner og ansiennitet. Lonnen vurderes en gang pr fir.
For forhandlingene skal bedrifteil legge frem det nodvendige underlag.
Virksomhetens regnskap skal fi•emlegges og presenteres.
Fra forhandlingene skal det settes opp protokoll, der partenes syn fiemkommer.
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De reguleringer som blir en folge av forhandlingene skal gjores gjeldende fi-a en pa forhand
fastsatt dato.
En eventuell regulering skal foretas etter en saklig vurdering av de krav som settes til stillingen og
vedkommendes jobbutforelse, og skal vwre i samsvar med virksomlietens lonnssystem. Vurderingen
skal kunne begrunnes ovenfor den enkelte.
Grunnlag for eventuelle individuelle tillegge er folgende:
• Betydelig endringer i arbeids- og ansvarsomradet
• Beholde swrlig kvalifiserte arbeidstakere
• Initiativ
• Dyktighet
Effektivitet Produktivitet
Oppretting av skj evheter
Medarbeidersamtaler arlig — Lonnssamtaler i forkant av lonnsforhandlingene
Admirasjonen kan administrativt gi lonnstillegg mellom lonnsoppgjorene.
Organisasjon skal vxre orientert i forkant.

4.4 — Minstelonn og Lonnsmatrise
Stillingen i Fremtind Service er innplassert i stillingsnivaer med minstelonnssatser og lonnsspenn ref
lonnsmatrisen. Tabellen med lonnsmatrisen er oppdatert for lonnsutviklingen inklusiv lonnsoppgjoret
2022, ref forhandlingsprotokoll 2022.
Ansatte i Fremtind Service skal vurderes lonnsmessig ut fi•a arbeidsoppgavenes
kompleksitet, ansvar og kompetanse som er pakrevd for a utfore jobben, Alle nye stillingen
skal plasser inn i lonnsmatrisen. I matrisen under en det definert 3 nivaer. Det en
arbeidsoppgavene som utfores og kravene til stillingen (ikke stillingstittel) som avgjor
hvilket niva den ansatte skal ligge inne i Lonnsmatrisen.

Lonnsspenn

Niva
3

•

•
•

Medarbeider som innehar
spisskompetanse, fageksperter med
dyptgaende erfaring innen fagomradet
eller tyngre lederoppgaver.
Tyngre radgivning i henhold til
Fremtind Services strategi
Stillingen har stor innvirkning pa
Fremtind Services maloppnaelse.

Fra lu• 657.017,og oppover
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•

•
•
•

•

1

•

Overordnete, langsiktige
problemstillinger
Skal surge for utvikling og fastsetting
av overordnete mal og strategier.
Krav til nytenkning og utvikling av
strategier, prosedyrer og metoder
Representerer Fremtind Service's
interesser utad
Ustrakt kontakt innad i organisasjonen
Det kreves utdannelse fra hoyskole
eller tilsvarende, og relevant erfaring.
Ledererfaring er en fordel. Lang
erfaring kan kompensere for mangel pa
utdanning.
Stillinger pa dette nivaet kan bli sett pa
som « sxrlig uavhengig» stillinger
Medarbeider med arbeidsoppgaver
ilagt varierende grad av selvstendighet
og kompleksitet innenfor delvis gitte
mal og rammer.
Ledelse innenfor gitte rammer med
varierende grad av selvstendighet.
Kxav til prioritering, vurdering og
planlegging pa kort og lengre sikt.
Ansvar for utvikling innenfor omrader,
analyser, utredningsarbeid, rutiner og
dokumentasjon, saksbehandling.
Det kreves utdannelse fra hoyskole
eller tilsvarende, og onskelig med noe
erfaring. Relevant erfaring kan
kompensere for formell utdanning.

Fra kr 499.333,- til
kr 722.719,-

Medarbeidere med oppgaver som
utfores innenfor fastlagte rutiner,
prosedyrer og systemer.
Problemlosning skjer iht. veiledning og
kjente metoder.

Fra kr 413.921,- til
kr 525.614,-
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Det stilles krav til vurdering,
prioritering og planlegging av eget
arbeid innenfor fastlagte mal pa kort
sikt.
Arbeidsoppgavene er i stor grad
definert av andre.

4.5 — Lonnsansiennitet
Hovedregel: Lonnsansiennitet fastsettes ved tilsetting etter folgende regler:
Lonnsansiennitet regnes tidligst fra fylte 18 An Ansiennitetsdatoen fastsettes til den 1. i
tilsetningsmaneden pa grunnlag av godskrevet lonnsansiennitet.
Omsorgstjeneste godskrives med inntil 3 ar. Med omsorgstjeneste menes omsorg for barn
eller pleie av eldre eller syke. Fravwr uten lonn i forbindelse med nedkomst, adopsjon og
videreutdanning medregnes med inntil 2 fir i lonnsansienniteten.
Fagarbeider med avlagt fagprove far verdiskapningsdelen av 1wretiden medregnet i
lonnsansienniteten.
Verneplikt godskrives i lomisansiennitet.
Ved omgjoring av stilling som folge av utdanning og/eller endrede arbeidsoppgaver
beholdes tidligere fastsatt lonnsansiennitet.
Det gis ikke lonnsansiennitet etter Here bestemmelser for samme tidsrom.

4.6— Lonnsdefinisjoner
Manedslonn er arslonn dividert med 12.
Timelonn for arbeidstakere som lonnes pr. time betegne ut fra arslonnen og arbeidstiden for
tilsvarende lieltidsstilling. Time lonnssatsen for dagarbeidstid er arslonn dividert med 1950.
Timelonn ved beregning av overtidsgodtgjoring er arslonn dividert med 1950.

4.7 — Lonnsutbetaling
Utbetaling av lonn skal skje manedlig og skal vxre disponibel den 20. fiver maned. I juni og desember
utbetales lonn den 10. i maneden. Hvis lonningsdag faller pa en lordag, helligdag eller offentlig helligdag,
skal lonnen vxre disponibel nwrmeste forutgaende virkedag.
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5 - SOSIALE BESTENIMELSER
5.1— Lonn under sykdom og foreldrepenger ved fodsel og adopsjon.
Arbeidsgiver utbetaler sykelonn og foreldrepenger til arbeidstaker som omfattes av denne
overenskomst hele den tid arbeidstaker har rett til slik stonad etter folkettygden. Refusjonsbelopet
tilfaller arbeidsgiver,.
Med full lonn menes ordinwr lonn, faste arsbelop og variable tillegg (kveldstillegg) etter oppsatt
tjenesteplan. Arbeidstaker har rett til full lonn under sylcdom i 50 uker. I tillegg kommer..
arbeidsgiverperioden. Nar arbeidstaker har mottatt sykelonn i minst 50 uker i de siste 3 fir, opphorer
retten til lone under sykdom. En arbeidstaker som har vwrt helt arbeidsfor i 26 uker etter at.
vedkommende sist fikk lonn under sykdom far ny rett til lonn under sykdom.
Arbeidstaker som fortsetter i tjenesten etterfylte 67 ar, har samme rettigheter til loan ved sykdom elleiskade som arbeidstakere yngre enn 67 ar.

5.2 - Svangerskap for fodsel og adopsj on
5.2.1— Opptjeningstid
Arbeidstaker som har vart i inntektsgivende arbeid 6 av de 10 siste maneder for permisjon tar til, har
rett til full lonn, jf. At. 4.1 under permisjonen ved svangerskap, fodsel og adopsjon, jf.
Folketiygdloven kap. 14. nar vedkommende har tiltradt stillingen.
5.2.2 - Arbeid under svangerskapet
Hvis arbeidet pga. svangerskapet ikke kan utfores tilfredsstillende, kan administrasjonen drofte med
arbeidstakeren og hennes tillitsvalgte at inntil 1 1 /2 maned av permisjonen skal tas for
nedkomstdatoen. Arbeidstakerens onsker skal tillegges avgjorende vekt.
Gravide arbeidstaker som etter lov eller forskrift ma slutte i arbeidet pga. risikofylt arbeidsmiljo, far en
utvidet rett til loan som svarer til perioden fi a fratredelsen og frem til fodselen. Permitteringen skal ikke
berore de uker kvinnen har rett til som ordinwr fodselspermisj on.
Omplasseres arbeidstaker til annen, eventuelt lavere lonnet stilling pa grunn av svangerskapet, beholder
vedkommende sin lonn, inklusive faste arlige lonnsmessige tillegg.
Det bor i virksomheten legges til rette for at gravide etter 28.svangerskapsuke kan ha en
arbeidssituasjon som ilcke medforer unodig belastning.
Hvis det oppstar sykdom under svangerskapet, far arbeidstakeren lonn under sykdom etter pkt. 4.1
inntil nedkomsten, sa frem sykdommen legitimeres ved legeattest.
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5.3 — Barns og barnepassers sykdom
5.3.1 — Rett til permisjon jf. Arbeidsmiljoloven 12-9
Arbeidstaker som liar omsorg for barn, har rett til fri for nodvendig tilsyn ved barn-/barnepassers
sykdom. Retten til permisjon gjelder til og med det aret barnet fyller 12 ar. Aldersgrensen pa 12 ar
gjelder ikke ved sykdom hos fiinksjonshemmet barn, hvor aldersgrensen er 20 ar..
5.3.2 — Rett til full lonn
Til arbeidstaker som har omsorg for barn ytes det omsorgspenger etter folketrygdlovens kap. g del I1.
Arbeidstaker har rett til full lonn ved omsorg for barn fra forste fi•avxrsdag nar vedkommende har tiltradt
stillingen.
5.4 — Vern ved sykdom
Arbeidstaker som er omfattet av arbeidsmiljoloven § 15-8, skal i tilsvarende periode vxre sikret
tilbakekomst til stillingen sin, eller dersom denne ikke eksisterer pa grunn av virksomhetens forhold,
om mulig en tilsvarende stilling.

d - ANDRE FORHOLD
I bedrifter som har, eller star i fare for a ga til oppsigelser og permitteringer vises det i denne
sammenheng spesielt til regler om permittering og oppsigelser i hovedavtalens kap. V, hovedavtalens
§ 36 og arbeidsmiljolovens kap. 15.

7 - YTELSER ETTER
DOD S S FALL/GRUPPELI V SFORSIKRINGER
Gruppelivsforsikringer er iht. bedriftens bestemmelser og gjeldende lovbestemmelser. For endringer
evt. foretas, skal disse droftes mellom partene.

8 - ERSTATNING VED YRKESSKADE/YRKESSYKDOM
Yrkesskadeforsikring er iht. bedriftens bestemmelser og gjeldende lovbestemmelser. For endringer evt.
foretas, skal disse droftes mellom partene.

9 - KOLLEKTIV PENSJONFORSIKRING
Fremtind Service s ansatte skal vxre tilknyttet kollektive ulykkesforsikring, gruppelivsforsikring og.
kollektive pensjonsforsikring. For eventuelle endringer i pensjons- og forsikringsvilkarene foretas, skal
dette droftes med de tillitsvalgte.
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10 - AFP
Bedriften er med i avtalen om avtalefestet pensjon, AFP. Donne avtalen gir ansatte rett til a to ut hel
eller gradert pensjon fra 62 ar otter gitte forutsetninger. Dot vises til overenskomsten mellom spekter
og LO.

11- KORTE VELFERDSPERMISJONER
Korte velferdsper nisjoner er regulert som administrative bestemmelse i virksomhetens
Personal handbok og de til enhver tid gjeldende besternmelser i virksomhetens kva I itetes system. Evt.
Endringer i Personalhandboken og kvalitetssystemet skal droftes mellom partene for endringer tier i
kraft.

12 - OPPLYSNINGSPLIKT
I henhold til pkt. 7, 8, 9, 10 og I I plikter virksomheten a giore vilkarene kjent for arbeidstakerne.

13 - ORIENTERINGSPLIKT
Dersom det innfores bedre ordninger for sammenlignbare grupper enn det som fremgar av denne
tariffavtalen, skal fagforbundet orienteres om dette.

14 - VARIGHET
Overenskomstens varighet er avtalt mellom LO Stat og Spekter og fremgar av del A.

Oslo, 06.05.2022

For Fagforbundet
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For Fremtind Service AS
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