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Ad avtale om arbeidstid m.v. for tilsatte i kriminalomsorgen som utfører
sporadisk tjeneste i turnus og tilsatte som utfører tjeneste i turnus på deltid

Det vises til "Avtale om arbeidstid m.v. for tilsatte i kriminalomsorgen som utfører sporadisk
tjeneste i turnus" og "Avtale om arbeidstid m.v. for tilsatte i fengselsanstalt som utfører tjeneste i
turnus på deltid".

Førstnevnte avtale, som gjelder regulering av arbeidstid m.v. for tilsatte som utfører sporadisk
tjeneste i turnus, er på bakgrunn av forhandlinger med de sentrale tillitsvalgte, revidert, og
avtalen trådte i kraft 28. februar 2011. Som det fremgår av den vedlagte protokollen om avtalen,
innebærer revisjonen ingen realitetsendring, men kun en harmonisering med arbeidsmiljøloven
av 2005 og særavtalen om arbeidstid av 2010.

Videre ble de sentrale partene enige om at sistnevnte avtale, bortfaller. Som det fremgår av
vedlagte protokoll er det enighet om at deltidstilsatte som utfører tjeneste i turnus på deltid er
omfattet av hovedtariffavtalen § 7 nr. 3, og dermed også av den nye særavtalen om arbeidstid.
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Om arbeidstiden til deltidstilsatte i kriminalomsor en som utfører 'eneste i turnus

Til stede:  

For KSF: Ellen Baardvik og Marianne Liaklev

For NFF: Rita Bråten og Asle Aase

For KY: Knut Are Svenkerud, Tore Leirfall og Sven Erik Rath

Partene er enige om at deltidstilsatte som utfører tjeneste i turnus på deltid er omfattet
av hovedtariffavtalen § 7 nr. 3, og dermed også av den nye særavtalen om arbeidstid, jf.
særavtalens § 1. Som en følge av dette bortfaller "Avtale om arbeidstid m.v. for tilsatte i
fengselsanstalt som utfører tjeneste i turnus på deltid" av 1. juli 2000.

Forhandlingene ble avsluttet 18. februar 2011.

Oslo, 28.2.2011,

For KSF_____,U(44.
For NFF:
For KY: jr,-)45W1

Protokoll



Revis'on av "Avtale om arbeidstid m.v. for tilsatte i kriminalomsor en som utfører
s oradisk 'eneste i turnus"

Til stede:  

For KSF: Ellen Baardvik og Marianne Liaklev

For NFF:

For KY:

På bakgrunn av inngåelsen av ny særavtale om arbeidstid i kriminalomsorgen, jfr.
"Særavtale om arbeidstid i kriminalomsorgen" av 1. oktober 2010 med etterfølgende
endringer av 21. desember 2010 (særavtalen), har arbeidsgiver revidert "Avtale om
arbeidstid m.v. for tilsatte i kriminalomsorgen som utfører sporadisk tjeneste i turnus".
Revisjonen av avtalen innebærer ingen realitetsendring, men kun en harmonisering
med arbeidsmiljøloven av 2005 og særavtalen.

Partene har kommet til enighet om den reviderte utgaven av avtalen, jfr. vedlegget til
denne protokollen. Avtalen trer i kraft 28.2.2011, og har varighet som særavtalen, jfr.
avtalens § 8.

Oslo, 28.2.2011

For KSF:
For NFF: t:etck
For KY:

PROTOKOLL



AVIALE OM ARBEIDSTID M.V. FOR TILSATTE I KRIMINALOMSORGEN SOM
UTFØRER SPORADISK TJENESTE I TURNUS

§  1 Omfangsbestemmelse

Med sporadisk tjeneste menes tjeneste som er av tilfeldig art og som ikke kan forutses
å være av et slikt omfang at den omfattes av  Særavtale om arbeidstid i kriminalomsorgen
(særavtalen)  av 1. oktober 2010 med etterfølgende endringer av 21. desember 2010.

Denne avtalen omfatter tilsatte i kriminalomsorgen som utfører sporadisk tjeneste i en
turnus. For tilsatte som dekker fravær i dagstillinger, kommer hovedtariffavtalens
fellesbestemmelser til anvendelse.

§  2 Arbeidstid

Særavtalens §  4 nr. 1 gjelder tilsvarende for tilsatte som omfattes av denne avtalen.
Gjennomsnittsberegningsperioden må imidlertid verken overstige

a) arbeidsforholdets lengde, eller
b) oppgjørsperioden som tjenestemannen har blitt innkalt

§ 3 Daglig og ukentlig arbeidsfri

Arbeidstaker skal mellom hver vakt ha en arbeidsfri periode på minst 11 timer
sammenhengende timer. Den arbeidsfrie perioden kan likevel settes til 9 timer, jf. aml §
10-8 tredje ledd.

Ved overtid gis kompenserende hvile slik at 11 timers hviletid oppnås mellom to skift.

§  4 Kompensasjon

Lønnstabell C kolonne 1 (35,5 timer) benyttes for tjenestemenn som omfattes av denne
avtalen. Tidsberegningsreglen i fellesbestemmelsenes § 7 nr 3 er innbakt i C-tabellens
satser.

§  5 Overtid

Arbeid ut over normal arbeidsdags lengde (7,5 timer) godtgjøres som overtidsarbeid,
med mindre tjenestemannen dekker en vakt som overstiger 7,5 timer. Arbeid ut over
37,5 timer beregnet tid i uken godtgjøres som overtidsarbeid.



§  6 Pauser

Når arbeidstiden  er  satt opp med mer enn fem og en halv sammenhengende time, skal
arbeidet avbrytes med minst en pause. Pausen eller pausene skal til sammen ha 30
minutters varighet, men 45 minutters varighet hvis arbeidstiden er satt opp med 8
sammenhengende timer eller mer.

§  7 Tvisteløsning

Oppstår det i avtaleperioden tvister om forståelsen av denne avtalen, skal tvisten løses
samsvar med lov om offentlige tjenestetvister av 18. juli 1958 nr. 2.

§  8 Ikrafttredelse og varighet

Denne avtalen trer i kraft 28. februar 2011. Avtalen har varighet som  Særavtalen om
arbeidstid i kriminalomsorgen av 1.oktober 2010 med etterfølgende endringer av 21.
desember 2010.


