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Nemdsbehandling 2019 og ny SFS 2404

Årets hovedoppgjør og særavtaleforhandlinger

Håndtering av 110-saker

Dette skal vi snakke om



SFS 2404

Ble prolongert til 1. juli 2019

› Særlig grunnet Matzak/beredskapsvakt og arbeidstid

Ingen enighet gjennom forhandlinger

Rambøll-rapport om beredskapsvakter, men ga lite svar på utfordringen

Nemdsbehandling 9. september

› HA § 6-1 Nemda består av en nøytral leder og en fra hver av partene (3 stk)

Prosessen og diskusjoner i nemda er unntatt offentlighet

Nemdas avgjørelse får status som sentral særavtale



Fagforbundets krav (ikke utfyllende)

§ 2.4 Vaktlengder- vakt i helg inntil 63 timer, på gitte premisser

Nytt pkt. 3.3 Nytt ulempetillegg for deltidspersonell utenom vaktordning

§ 4.1 Timelønn for hjemmevakt basert på differensiert omregningsfaktor

§ 4.3 Godtgjøring for ekstra hjemmevakt

§ 4.3 Økning av overordnet hjemmevakt

Nytt punkt § 5.4 Brannmannstillegg kr 15 000 (lørdag og søndag)

Nytt punkt § 5.6 «Loss of License»



Resultat

§ 3.1 Utvidelse til minimum to timer for utrykning mellom 21.00 og 06.00 (dog fortsatt 
medgått tid)

Endret § 4.1 om hjemmevakt

§ 4.3 Økning av satsene for overordnet hjemmevakt

§ 5.1 Minimumstillegg for ledere tas ut av avtalen

Maskinistene- utløp 30.4.20. Tas inn i HTA hovedoppgjør

Varighet 1.7.19-31.12.20



Beredskapsvakt

Midlertidig enighet i egen protokoll

› All hjemmevakt kommer i tillegg til øvrige rammer for arbeidstid som følger av denne 
avtale, det gjelder også når hjemmevakten regnes som arbeidstid

› Hjemmevakt tilfredsstiller som hovedregel kravet til annet passende vern

Uten en ny enighet i kommende forhandlinger bortfaller ovenstående bestemmelse

Hvordan vil da hjemmevaktordninga se ut, og hva blir konsekvensene?



Hovedoppgjøret 2020

Krav fra tariffkonferansene

Overordna krav vedtatt på Landsstyret i desember

Endelig vedtak i Forbundsstyret i mars

Kravene utformes nærmere fram mot forhandlingsstart (1. april)

Frist for forhandlingene 30. april kl 24.00



Overordna krav

Generelt kronetillegg og heving av garantilønnssatsene

Føringer på § 4.2.1 som skal sikre helhetlig og forutsigbar lønnspolitikk (avsatt fra 2019)

Prioritere fagarbeidergrupper

Styrke tillitsvalgtes posisjon og lønnsmessig likebehandling

Strategi for å intensivere arbeid med heltidskultur og rett til hele stillinger

Heving av lørdags- og søndagstillegget i § 5.2

Fortsette arbeidet med å utvikle kollektive pensjonsordninger



Særavtaleforhandlingene 2020

Krav vedtas i samarbeid med Norsk Brannmannsforum

Det jobbes med hjemmevakt-arbeidstid

Prioritering av krav



Håndtering av 110-saker

Fagforbundet enig i at 60-års aldergrense for 110-operatører er tariffstridig, jf. HTA og 
rundskriv. MEN!!!

Har forsøkt gjennom pensjonsstyret å få vurdert «sammenlignbare yrker» (Kap 2 
pensjonsforhold i HTA)- ikke ført fram

Vil håndtere saker knytta til individuelle rettigheter 

Vil være en del av forbundets vurderinger i arbeidet med særaldersgrenser framover



Takk for meg


