Avt ale
mellom Helse St avanger HF og Fagforbundet i forbindelse med koronapandemien mv
Denn e ram me avta len er inngat t i henh old til hovedavta len $ 15 og arbeidsmilj l o ven (aml) $ 10-12 (4).
Denne av talen er

a ans e som en ram m eavtale. Før avtalen tas i bruk skal det gj ennomføres reelle drøft inger med t illitsvalgt.

Utvidelse av st illingsstørrelse for deltidsansat t e bør inngå som en del av drøf t ingene. Det skal skrives referat.
Ram meavtalen danner grunnlag fo r en lokal av tale. Av t alen skal m ini m um i nneholde opplysninger o m for målet m ed t iltaket ,
godt gj r i ng samt avt alen s omf ang og varighe t .
Part ene er enige o m at avt alen er ufr avikelig, og at go dtgj øringen er m inim umsvilkår. Det bet y r at arbeidsgiv er ikke kan t il by
dårligere vilkår enn hva som fø lger av denne avt alen.

1. Formal
Part ene er enige om at denne avtalen skal bidra t il

asikre t ilst rekkelig personell og fo rsvarlige tj enest er i en særlig krevende

situasj on fo r helseforetaket, so m følge av den pågående koronapandem len, et høyt antall pasient er med RS virus og
lungeinfeksj oner, samt sykefra v e r blant ansat te.
2. Till it svalgtes m edvir kning
Part ene underst reker vikt igheten av at ledere og t illitsvalgte har gode og åpne prosesser knytt et t il bruk av avtalen, og at man
sam men fi nner l sni ng er som kan ivareta bade arb eidsgivers og arbeidstakers behov for f oru t sigba rhet.
Fore t akst illitsvalgt/ Hovedt illitsvalgt skal j evnlig forelegges oversikt over alle medlem mers sam lede arbeidst id og event uelle brudd
på arbeidst idsbest emmelsene. En slik oversikt skal også fr emlegges ved forespørsel fra fore takst illit svalgt/hovedtillit svalgt. Det
vises for øvrig t il am l. § 10-7.
Part ene lokalt skal som ledd i arbeidet m ed

asi kre t ilst rekkelig personell og fo rsvarlige tj enest er fremover, i nnen 1. okt ob er 2022

evaluere bruken av avt alen, heru nder helsemessige konsekvenser for de ansatt e. Evalueringen skal legges frem for de sent rale
part er.

3. Avt alens vi rkeom råde
Partene lokalt inngår avtale om hvor i helseforetaket avtalen skal t as i bruk. Avtalen gj elder fo r medlem mer av Fagforbundet og
som frivillig vil slutt e seg ti l avt alen.
Det forut set t es at utvidet alminnelig arbeidst i d skal fordeles mest mulig likt mellom arbeidst akerne. Det er ikke adgang t il å utføre
utvidet alm innelig arbeidst id i egen f erie.

4. Ut videt alm innelig arbeidst id
Partene er enige om at utv idelse av arbeidstiden kan gj r e s innenfor de rammer og med den godt gjr el se som f lger av denne
avt alen. Fordelingen av utvidet alminnelig arbeidst id skal fremgå av t urnusplanen og/ eller vakt bok.
Følgende vernebestemmelser vil bli gjo rt gj eldende og må sees i lys av den enkelte arbeidstakers arbeidsbelast ning i henhold t il
avt alt t urn usplan:
o

Samlet arb eidstid skal ikke overstige 1 6

tim
e r pr. dgn

. Arb eidst aker skal sikres ekstra pauser ved arbeid utover 8 tim
e r.

A nt all og lengder på pauser avtales lokalt.
•

Samlet arbeidstid skal i kke overstige 60 t imer pr. uke. Det bør unngås at arbeidst aker j obber flere slike uker på ra d.

•

Det skal mi nim um v e re 8 ti mer arbeidsfri i l pet av 24 ti mer.

o

Det skal være en sammenhengende arbeidsfri periode pa mi ni mum 28 t imer i løpet av sj u dager.

Unntak fra arbeidsmilj ølovens best em melser o m omfa nget av ar beidsfr i, forut sett er ett er am
l . $ 10-12 (4) at arbeidst akerne sikres
t ilsvarende ko mpenserende hvileperio der. Ved bruk av denne avtale skal unnt akene registreres l arbeidsplansyst em et .
Arbeidsgiver og den enkelt e arbeidstaker m å også t a hens yn t il kravene om fa glig forsvarlighet j f . lov o m helsepersonell.
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5. Godtgjr ing
For medlemmer som nevnt nedenfor og som j o bber utover det som er fastsatt for full stilling pr . dag eller
pr. uke, og aksept erer utvidet alminnelig arbeidstid skal minim um sikres følgende godtgjøring for den
ut videde t iden:

•

Helsefagarbeidere, barne pleiere, la rl inger, helsesekretar er og
am
b u lansefagarbeidere, renholdere og port@rerkr. 680,- per time

•
•

Sykepleier: kr. 750,- per t ime
Spesialsykepleiere/ j ord mor kr. 800 per t ime.

a

For d eltidst ilsatt e som er villige til pat a seg m erarbeid, skal det bet ales et t illegg på minimum 75
pro sent for arbe idede timer i nnti l full stilli ng.
Tilleggslønn for arbeid på kveld, natt og helg skal ut bet ales i henho ld til overensko mst ens del A2/ del
B. Det sam me gj elder helge- og høyt idst illegg.
Tim elønn og t illeggslønn inngår i pensj onsgrunnlaget etter reglene i den enkelt e pensj onsord ning.

6. Ett ervirkning
Avtalen har ikke et tervirkning.
7. Varighet

Partene lokalt følger opp erfaringer med bruk av avtalen underveis i avt aleperioden.
Denne avtalen gjelder for perioden 6. desember 2021 til og med 31. august 2022. Part ene er enige om

adrf t e behovet for

forlengelse av avtalen i god tid før ut løpsdato,

St avanger 6. desember 2021/ Oslo xxx

For Helse Stavanger HF

For Fagforbundet
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