








































PROTOKOLL 

Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 3 
(Avinor) i Spekter området 

År 2016, den 20. mai, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter 
og LO Stat vedrørende overenskomst for område 3 (Avinor). 

Forhandlingene ble ført på grunnlag av hovedavtalens § 7 femte ledd, protokoll fra de 
innledende sentrale forhandlingene mellom Spekter og LO Stat den 5. og 6. april 2016 og 
protokoll fra de lokale forhandlingene. 

Tilstede: 

For Spekter 
Anne-Kari Bratten 
Lars Haukaas 

For LO Stat 
Eivind Gran 
Lise Olsen 

Partene konstaterte at det ikke var oppnådd enighet i overenskomstområdet. 

LO Stat meddelte at forhandlingene derfor var brutt 

For Arbeidsgiverforeningen Spekter For LO Stat 

Anne-Kari Bratten .fvindGran 

DM 66749 
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2. Avtale om tilleggfor ansatte i brann og redning som oppfvller medisinske og fysiske krav til
stillingen

Med virkning fra 1.7.2016, inngås en avtale om følgende tillegg for ansatte i brann og redning 
med medisinske og fysiske krav til stillingen: 

• Fra 55-59 år

• Fra 60-62 år

• Fra 63 år

kr. 10.000 

kr. 25.000 

kr. 30.000 

Følgende vilkår gjelder for å være omfattet av avtalen: 
1. Ansatte i brann og redning med medisinske og fysiske krav til stillingen.

2. Den ansatte står i operativ stilling og oppfyller de medisinske kravene til stillingen.

3. Den ansatte består den fysiske testen i henhold til nytt EU-regelverk ( det vil si; enten Avinors

arbeidsrelaterte fysiske test, eller Arbeidstilsynets veiledning om helseundersøkelse og

fysiske tester for røyk- og kjemikaliedykkere: Standardtest for fysisk utholdenhet og

muskelstyrke).

Unntak: 
Tillegget gis ikke til ansatte ved Oslo Lufthavn. 

Ved inngåelse av denne avtale er partene enige om at Avtale for ansatte i brann og redning som 
ikke består helsesjekk i.h.h.t Arbeidstilsynets Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier 
på arbeidsplassen opphører fra og med I.7.2016. 

Tilleggfor ansatte i seksjon Utrykning ved Oslo lufthavn 
Med virkning fra 1.4.2016 gis følgende tillegg for ansatte i seksjon Utrykning ved Oslo lufthavn, 
som er omfattet av Avtale om vilkår for ansatte i seksjon Utrykning som ikke består helsesjekk 
iht. Arbeidstilsynets Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen og som 
tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende medisinske og fysiske krav til stillingen: 

• Inntil 50 år

• Fra 50 år

• Fra 55 år

• Fra 60 år

kr. 5.000 

kr. 7.500 

kr. 10.000 

kr. 12.500 

Tilleggene erstatter tidligere røykdykkertillegg. 

V SÆRAVTALER A VINOR FLYSIKRING AS 

Følgende avtaler og andre ordninger som gjaldt for NTL Luftfarten i Avinor AS videreføres til 
tidligere avtalt utløp for N1L Luftfarten i Avinor Flysikring AS med endringer i navn på selskap: 
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AVTALE OM HJEM:MEVAKT FOR PERSONELL INNEN 

LUFTHAVN DRIFT OG AFIS-TJENESTE 

!GENERELT

1.1 Denne avtale regulerer hjemmevakttjeneste for arbeidstakere innen lufthavn drift og 
AFIS-tjeneste. 

1.2.1 Hjemmevakttjenestens formål er å ha kvalifise1te arbeidstakere tilgjengelig for 
innkalling til ekstratjeneste. Hjemmevakttjenesten skal sikre at arbeidstakere kan 
innkalles slik at tjenesteytelser kan gis etter behov innenfor og utenfor åpningstid. 

Spesielt for AFIS-tjeneste: Personell som utfører hjemmevakttjeneste skal være 
autorisert ved vedkommende enhet. 

Der hvor denne avtale gjøres gjeldende Gf, pkt 2.1). er angjeldende arbeidstakere 
forpliktet til å utføre hjemmevakt. 

Det kan besluttes at tilsatte med redusert arbeidstid og deltidstilsatte skal delta i 
hjemmevaktordningen med et timetall og kompensasjon som er i forhold til den 
tilsattes andel av full arbeidstid.. 

1.3 Hjemmevakt innebærer at vedkommende arbeidstaker innenfor et bestemt tidsrom 
(hjemmevaktperioden) skal befinne seg hjemme eller i nærheten av telefon, og plikter 
på anmodning å rykke ut til aktiv tjeneste. Slik tjeneste løper fra det tidspunkt aktiv 
tjeneste inntrer på arbeidsstedet. 
Fremmøtetiden må ikke overstige 40 minutter. 

1.4 Når arbeidstaker utfører aktiv tjeneste i henhold til denne avtale, kan dette også foregå 
i den arbeidsfrie perioden jf AML § 10-6 (9). 

1.5 I de tilfeller hjemmevakt medfører at arbeidstaker ikke oppnår ukentlig fritid, jf. AML 
§ 10-8, med normalt ukeskille midnatt søndag/mandag, flyttes ukeskillet til midnatt
lørdag/søndag istedenfor. Den ukentlige fritid skal være 36 kl.ok}cetimer i
gjennomsnitt, og ikke kortere enn 28 klokketimer jf AML § 10-8.

1.6 Hjemmevakter som passerer døgn-lukeskille 

2 

2.1 

Når hjemmevakt staiter kl 22.00 regnes hele hjemmevakten å ligge etter 
døgn/ukeskille, og når hjemmevakten slutter senest kl 01.00 regnes hele 
hjemmevakten å ligge før døgn/ukeskille. 

FREMGANGSMÅTE VED INNFØRING OG OPPHØRA V HJEMMEVAKT 

Arbeidsgiver vurderer behovet for hjemmevakt og avgjør etter at drøftinger er 
gjennomført, om det skal opprettes hjemmevakt, hvem som skal inngå i hjennnevakt, 
tidsrom og omfang av hjemmevakt, om ltjerrunevakten skal legges utenfor alminnelig 
arbeidstid, om hjemmevakten skal legges innenfor alminnelig arbeidstid, om 
hjerrunevakten skal legges delvis utenfor og delvis innenfor alminnelig ai'beidstid, 
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AVTALE OM HJElVlMEVAKT FOR PERSONELL INNEN 

LUFTHAVN DRIFT OG AFIS-TJENESTE 

!GENERELT

1.1 Denne avtale regulerer hjemmevakttjeneste for arbeidstakere innen lufthavn drift og 
AFIS-tjeneste. 

1.2.1 Hjemmevakttjenestens fo1mål er å ha kvalifiserte arbeidstakere tilgjengelig for 
innkalling til ekstratjeneste. Hjemmevakttjenesten skal sikre at arbeidstakere kan 
innkalles slik at tjenesteytelser kan gis etter behov innenfor og utenfor åpningstid. 

Spesielt for AFIS-tjeneste: Personell som utfører hjemmevakttjeneste skal være 
autorise1t ved vedkommende enhet. 

Der hvor denne avtale gjøres gjeldende (jf. pkt 2.1), er angjeldende arbeidstakere 
forpliktet til å utføre hjemmevakt. 

Det kan besluttes at tilsatte med 1'edt1sert arbeidstid og deltidstilsatte skal delta i 
hjemmevaktordningen med et timetaU og kompensasjon som er i forhold til den 
tilsattes andel av full arbeidstid" 

1.3 Hjemmevakt innebærer at vedkommende arbeidstaker innenfor et bestemt tidsrom 
(hjemmevakt_perioden) skal befinne seg hjemme eller i nærheten av telefon, og plikter 
på anmodning å rykke ut til aktiv tjeneste. Slik tjeneste løper fra det tidspunkt aktiv 
tjeneste inntrer på arbeidsstedet. 
Fremmøtetiden må ikke overstige 40 minutter. 

1.4 Når arbeidstaker utfører aktiv tjeneste i henhold til denne avtale, kan dette også foregå 
i den arbeidsfrie perioden jf AML § 10-6 (9). 

1.5 I de tHfeJler hjemmevakt medfører at arbeidstaker ikke oppnår ukentlig fritid, jf. AML 
§ 10-8, med normalt ukeskille midnatt søndag/mandag, flyttes ukeskillet til midnatt
førdag/søndag istedenfor. Den ukentlige fritid skal være 36 klolqcetimer i
gjennomsnitt, og ikke kortere enn 28 klokketimer jf AML § 10-8.

1.6 Hjemmevakter som passerer døgn-lukeskille 

Når hjemmevakt starter kl 22.00 regnes hele hjemmevakten å ligge etter 
døgn/ukeskille, og når hjemmevakten slutter senest Id 01.00 regnes hele 
hjemmevakten å ligge før døgn/ukeskille. 

2 FREMGANGSMÅTE VED INNFØRING OG OPPHØRA V HJEMMEVAKT 

2.1 Arbeidsgiver vurderer behovet for hjerrunevakt og avgjør etter at drøftinger er 
gjennomført, om det skal opprettes hjemmevakt, hvem som skal inngå i hjemmevakt, 
tidsrom og omfang av hjemmevakt, om hjenunevakten skal legges utenfor alminnelig 
arbeidstid, om hjemmevakten skal legges innenfor alminnelig arbeidstid, om 
hjenunevakten skal legges delvis utenfor og delvis innenfor alminnelig arbeidstid, 
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Avtale om praktisering av Arbeids�iljølovens kapitel 10, mellom 

Oslo Lufthavn AS og Norsk Tjenestemannslag 

1. Avtalens parter og virkeområde

Avtalen er inngått mellom Oslo Lufthavn AS og LO Stat/Norsk Tjenestemannslag (NTL) 
og gjelder for NTLs medlemmer i Oslo Lufthavn AS som arbeider skift og turnus. 

Avtalen skal bidra til tilfredsstillende drift ved Oslo Lufthavn. Ansatte som omfattes av 
avtalen plikter å delta i ordningen samt bidra til stabil drift av luftha�en. 

2. Arbeid på søn- og helge- høytidsdager

Med hjemmel i Arbeidsmiljølovens § 10-12 pkt. 4 (fagforening med innstilllngsrett) er det 
enighet om følgende: 

• Dersom det blir pålagt overtidsarbeid på ukentlig fridag på søndag, og den
ansatte har utført ordinært arbeid foregående søndag eller skal utføre ordinært
arbeid etterfølgende søndag, skal den ansatte kompenseres med en ny fridag på
minimum 8 timers varighet. Fnliden skal awikles så snart som mulig. I tillegg skal
det utbetales timelønn for hver arbeidet overtidstime. Når dette medfører arbeid
på tre søndager i strekk, skal den fjerde søndag alltid være fri. Denne
bestemmelsen går foran§ 13.2. avsnitt I Arbeidstidsavtalen.

• Det gis 3 ekstra fridager pr. år med minimum 9 timers lengde som kompensasjon
for gjennomsnittsberegning av helge- og høytidsdager som ikke er søndag.
Partene er enige om at dette innebærer uendret turnusmønster på helge
/høytidsdager. Awlkling ay fridagene følger Ferielovens bestemmelser om
fastsetterse og varsling.

• Ledere skal gi ansatte fri på helge- og høytidsdager så framt tjenesten tillater det,
uavhengig av om fritiden er innarbeidet i arbeidsplan.

• Arbeidstid på 48 timet i løpet av 7 dager (AML § 10-5) kan gjennomsnitts
beregnes over en periode på åtte uker, likevel slik at den alminnelige
arbeidstiden i en enkelt uke ikke overstiger 54 timer.

• Det kan utføres ordinært arbeid på inntil 13 timer. Innføring av vakter over 9 timer
på enheter som ikke har dette ved avtaleinngåelse, forutsetter avtale med
tillitsvalgt.

• Det kan utføres samlet arbeidstid på inntil 16 timer forutsatt avtale med tillitsvalgt.
Samlet arbeidstid ut over 13 timer kompenseres med timelønn tillagt
overtidsg9dtgjørefse {100o/4) tillagt en timelønn for minimum to timer, Jf aml § 10-
6, 8. ledd. Det gis kompenserende hvile på minst 11 timer i etterkant av arbeid ut
over 13 timer.
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