Som del B gjelder folgende for Bring Warehousing AS:
§ 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG
Overenskomsten omfatter medlemmer av Fagforbundet innen alle funksjoner i Bring
Warehousing AS. Overenskomsten omfatter ikke selskapets ledernivaer 1, 2 og 3.
1.1 Det forutsettes at ingen gis lonn- og arbeidsvilkar som fraviker denne
overenskomsten med unntak av de som er nevnt i punkt 1.
§ 2 ARBEIDSTID
Den ordinwre ukentlige arbeidstid skal i gjennomsnitt pa arsbasis utgjore 37,5
2.1
timer, eksklusiv spisepause.
2.1.1 Eventuell gjennomsnittsberegning av arbeidstiden skal slcje etter AML
bestemmelser.

2.1.2 Turnus/skiftarbeid skal droftes med tillitsvalgte.
2.1.3 Nar arbeidet utfores pa forskj ellige tider av dognet, skal det utarbeides
arbeidsplaner som viser den ansattes arbeidstid- og fritid.
2.2
Onsdag for skjwrtorsdag og nyttarsaften er arbeidstiden frem til k1okken13:00.
1. nyttarsdag, skjwrtorsdag, langfredag, paskeaften, 1. og 2. paskedag,
1. og 17.mai, Kristi himmelfartsdag, pinseaften, 1. og 2. pinsedag, julaften, 1. og 2.
j uledag er fridager.
2.3

Godtgjorelser ved arbeid pa morgen / ettermiddag / kveld / natt

2.3.1 For ordinwrt arbeid i tiden mellom kl. 06.00 og kl. 07.00 og mellom kl. 17.00
og kl. 21.00 utbetales kr.22,00 pr. arbeidet time.
2.3.2 Arbeidstakere som etter avtale har overtidsbetaling for ordinwrt nattarbeid, skal
ikke ha godtgjorelse etter pkt 2.3.3.
2.3.3 For ordinwrt arbeid som utfores i tidsrommet mellom kl. 21.00 og kl. 06.00
utbetales et tillegg pa kr.70,00 pr. klokketime.
2.4

Godtgjorelse ved arbeid pa lordag og sondag

2.4.1 For arbeid i perioden pa lordag fra k1.00.00 til k1.24.00 gis kr. 25,- pr
klokketime.
For arbeid i perioden pa sondag k1.00.00 til k1.24.00 gis kr. 35,- pr klokketime.
Tilleggene utbetales i tillegg til godtgjorelse etter pkt 2.3.1 og 2.3.3. Tilleggene
utbetales ikke i tillegg til forhoyet overtidsbetaling i § 5.
Det kan avtales fleksible arbeidstidsordninger i bedriften. Hvem som omfattes
2.5
av dette droftes mellom partene. Vilkarene for fleksitidsavtale fastsettes i egen
sxravtale (S2 Tidsbegrenset).

§ 3 LONNSBESTEMMELSER
3.1
De ansatte lonnes individuelt.
3.1.1 Lonn - definisjoner, reguleringer og utbetaling
Med begrepet "lonn" under sykdom, fodsel, adopsjon, omsorg for sykt barn,
velferdspermisjon og yrkesskade menes den lonn, uavhengig av folkettygdlovens
inntekstbegrensninger, sour vedkommende til enhver tid har krav pa i sitt
ansettelsesforhold, inklusiv lonnsmessige tillegg etter oppsatt arbeidsplan.

3.1.2 Ansiennitetsstigen med justering fra og med 01.04.2022.
Lager- og terminalarbeidere:
Ansiennitet Arslenn (100%)
380.000.0 - 1 Oar
384.875.1 - 2 ar
2 - 4 Oar
389.750.4 - 6 Oar
399.500.409.250.over 6 Oar
Driftskoordinatorer:
Ansiennitet
0 - 2 Oar
2 - 4 Oar
4 - 6 Oar
over 6 ar

Arslonn (100%)
438.500.448.250.458.000.467.750.-

Lonn til unge arbeidstakere:
16-17 ar: er lonnen satt til 80% av begynnerlonn
17-18 ar: er lonnen satt til 90% av begynnerlonn
Tillegg for fagbrev
3.2
Arbeidstakere med fagbrev fra logistikkfaget og/eller andre relevante fagbrev gis et
lonnstillegg pa kr.8.000 per ar som kommer i tillegg til den til enhver tid fastsatte lonn
etter § 3.1.
Lonnsdefinisjoner
3.3
Lonn utbetales som manedslonn. Timelonn er manedslonn dividert med 162,5. Overtid
beregnes av timelonn.
Forhandlinger
3.4
Forhandlinger om lonnstillegg gjennomfores i henhold til forhandlingsordningen som
avtales mellom LO-Stat og Spekter.
Det forhandles om generelle tillegg og/eller om en sum til individuelle tillegg som
fordeles etter folgende kriterier: Kompetanse, ansvar, faglig dyktighet og
resultatoppnaelse.
3.4.1
Ved behov for a heve lonnen til medlemmer av Fagforbundet f.eks for a beholde

kompetansen i selskapet eller at den ansatte har fatt vesentlig endrede fullmakter eller
oppgaver, skal dette skje etter droftinger mellom partene.
§ 4 UTBETALING AV LONN
Lonnsavregning skjer den 12. i maneden. Lonnen skal vwre disponibel pa den enkeltes
bankkonto til denne dato hver maned. Dersom denne dato faller pa lordag, son- helligeller hoytidsdag skal lonnen vwre disponibel den foregaende hverdag.

§ 5 OVERTIDSGODTGJORING
Palagt overtid utover 7,5 timers arbeidsdag godtgjores med overtidsbetaling.
For palagt overtidsarbeid gis timelonn tillagt 50 % de fem forste ukedager fra ordinwr
arbeidstids slutt fram til kl. 21:00. Tillegget okes til 100 % mellom kl. 2 1: 00 og
kl. 06:00 og for palagt arbeid pa lordager og sondager.
Etter avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kan opparbeidet overtid ayspaseres
time for time. Arbeidstakeren har i slike tilfelle rett til a fa utbetalt overtidstillegget.
I de tilfeller bedriften ikke sorger for bespisning, dekkes legitimerte utgifter til mat.
§ 6 GODTGJORELSE FOR ARBEID PA ENKE LTE DAGER FOR
HELLIGDAGER
Etter k1.13:00 nyttarsaften og onsdag for skjwrtorsdag utbetales 100 % tillegg.
Pinseaften og j uleaften utbetales 100 % tillegg.

§ 7 LONN UNDER SYKDOM, FODSELSPENGER,
SVANGERSKAPSPENGER OG ADOPSJONSPENGER
Nar en som er ansatt og har tiltradt stilling i virksomheten er borte fra arbeidet med
rett til sykepenger, fodselspenger, svangerskapspenger eller adopsjonspenger etter
bestemmelsene i folketrygdloven, skal arbeidsgiver forskuttere en godtgjorelse
tilsvarende full lonn i sin heltids- eller deltidsstil ling, uten hensyn til bestemmelsene
om inntektsbegrensning (G-begrensningen).
Dette gjelder ogsa ved fravwr med rett til sykepenger i forbindelse med kronisk sykt
eller funksjonshemmet barn.
Nar den ansatte i forbindelse med fodsel og adopsjon har forlenget permisjon og
redusert ytelse i h.h.t. folketrygdloven, reduseres godtgjorelsen tilsvarende.
§ 8 LONN UNDER MILITARTJENESTE OG SIVIL TJENESTEPLIKT
Arbeidstaker med mer enn 6 maneders sammenhengende tjeneste i virksomheten, skal
vwre sikret lonn under repetisjonsovelse. Nar repetisjonsovelsen varer mer enn en uke
(7 dager), skal det gjores fradrag i den sivile lonn for lonn og annen godtgjorelse fra
det offentlige.

§ 9 FERIEGODTGJORING
Feriegodtgjoring ytes i samsvar med ferielovens bestemmelser.
Feriepenger utbetales normalt i juni maned.

§ 10 FERIE
For den avtalefestede del av ferien vises det til overenskomstens A-del inngatt mellom
Spekter og LO-Stat.

§ 11 FORSIKRINGSORDNINGER
Bedriften har folgende forsikringer for medarbeiderne:
Gruppelivsforsikring
Ulykkesforsikring
Yrkesskadeforsikring
Reiseforsikring
For forsikringsordningene endres skal saken droftes mellom partene.

§ 12 PENSJON
Selskapet har en innskuddsordning for sine ansatte. Innskuddssatsene skal vwre 5% av
pensjonsgrunnlaget inntil 7,1 G og 8% av pensjonsgrunnlaget mellom 7,1 G og 12 G.
Medlemmene betaler en egenandel av innskuddet til spareordningen tilsvarende 2% av
pensjonsgivende lonn.

§ 13 VELFERDSPERMISJON
13.1 Velferdspermisjon
Ansatt kan etter soknad til nwrmeste leder innvilges kortvarig permisjon med lonn,
inntil 2 uker pr. kalenderar, dersom det foreligger vektig velferdsgrunn.
13.2 Omsorgspermisjon ved nedkomst
I forbindelse med farens rett til 2 ukers omsorgspermisjon ved fodsel, jf
arbeidsmiljoloven § 12-3 (1), har han rett til lonn, jf § 7.2 punkt 7.2.3, under permisjon
dersom han overtar omsorgen for andre mindrearige barn i hjemmet eller tar hand om
moren og barnet etter fodselen. Permisjonen avvikles normalt i lopet av de 2 forste
ukene etter hj emkomst fra sykehuset.
13.3 Sykepermisjon uten lonn
I tillegg til perioden hvor det ytes sykelonn, jmf § 7 kan arbeidstaker innvilges
permisjon uten loan pa grunn av sykdom i inntil 6 maneder. Forutsetningen for
permisjon er at arbeidstaker i samarbeid med arbeidsgiver utarbeider og folger opp en
handlingsplan for permisjonen med sikte pa a komme tilbake i arbeid.

§ 14 ANSETTELSE/OPPSIGELSE
Det kan ved ansettelsen avtales provetid pa inntil 6 maneder. I provetiden gjelder

normalt 1 maneds gjensidig oppsigelsestid.
For fast ansatte arbeidstakere med tjenestetid inntil fern ar er det en gjensidig
oppsigelsestid pa 3 maneder. For arbeidstakere med tjenestetid over fern ar er det en
oppsigelsestid pa 6 mnd. dersom arbeidsgiver gar til oppsigelse.
Ledelsen skal snarest mulig orientere de tillitsvalgte om nyansettelse.

§ 15 KOMPETANSEUTVIKLING
Partene skal arlig drofte plan for kompetanseutvikling jamfor virksomhetens
strategiske planer, gjennomforing og prinsippene for kostnadsdekning av denne.

§ 16 KONTROLL- OG REGISTRERINGSSYSTEMER
Alle tiltak som innebwrer registrering og lagring av sensitive personopplysninger, eller
individuelle arbeidsprestasj over, skal avtales i egen swravtale.

§ 17 AVTALEFESTET PENSJON (AFP)
For bestemmelser om Avtalefestet Pensjon (AFP) vises det til overenskomstens del A
mellom Spekter og LO-Stat.

§ 18 LIKESTILLING
18. L I Holdninger
Partene er enige om a arbeide for a fremme likestilling mellom kvinner og menn i
bedriften. Kvinners og menns ulike erfaringsgrunnlag er en styrke som bor utnyttes pa
alle nivaer til beste i bedriften. Det er i bedriftens interesse at bade menu og kvinner
far anledning til a prege resultatene innen bedriftens ulike omrader.
Likestilling er et lederansvar som ma synliggjores og folges opp ved at mal og
virkemidler forankres pa alle ledernivaer i bedriften. Holdningsskapende arbeid skal
prioriteres hoyt. Partene vil gjennomga sine avtaler og regelverk i lopet av perioden,
og sin praktisering av disse med henblikk pa a fa bol-t de kjonnsbetingede ulikheter pa
alle nivaer. Det skal utarbeides egnede virkemidler for a na bedriftens likestillingsmal
nar det gj elder:
Relcrutteringspolitikk
Avansements- og karrieremuligheter
Kompetansegivende opplwring og oppgaver
18.1.2
Kvinner og menn skal ha lik lonn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi.
18.1.3
Gravide har rett til hovelig arbeid under graviditet uten reduksjon i inntekt, og om ikke
egnet arbeid finnes i Bring Warehousing AS vil mulighetene for det samme bli
undersokt i hele Postkonsernet.

18.1.4

Arbeidstakere med lederansvar skal ogsA ha mulighet for midlertidig redusert
arbeidstid i egen stilling.
18.1.5

Arbeidstaker som midlertidig gar i redusert stilling skal ikke tape mulighet for
avansements- og karrieremuligheter, og heller ikke kompetansegivende opplwring og
oppgaver.

§ 18.2 Arbeidstakere med etnisk minoritetsbakgrunn
Det skal legges til rette for a kunne rekruttere og integrere arbeidstakere med etnisk
minoritetsbakgrunn til stillinger pa alle nivaer, slik at Bring Warehousing AS kan
nyttiggjore seg de ressurser og den kompetanse som personer med
innvandrerbakgrunn representerer.
Bring Warehousing AS skal behandle alle arbeidstakere og arbeidssokere likt,
uavhengig av hudfarge, religion eller kulturell bakgrunn.

Berger, 4. mai 2022
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