Særavtale
mellom Forsvarstabensom arbeidsgiverpart
og
Den norske legeforening,Den norske tannlegeforening,Norges Farmaceutiske
Forening, Norsk psykologforening,Befaletsfellesorganisasjonog
Krigsskoleutdannedeoffiserers landsforeningsom arbeidstakerparter
om
lønns- og arbeidsvilkårfor milittert fast tilsatte leger, tannleger,veterinærer,
farmasøyter og psykologer i full stilling med redusert bundet arbeidstid
for
perioden 1. mars 2011 til 28. februar 2013.
1

Avtalens virkeområde

1.1
Bestemmelsene i denne avtale gjelder for militære leger, twinleger, veterinærer, farmasøyter
og psykologer tilsatt med redusert bundet arbeidstid i full stilling.

2

Tilsettingsvilkår

2.1
Generelle vilkår fremgår av Forsvarets personellhåndbok Del B. Hovedarbeidsgiver er
Forsvaret.
2.2
For å opprettholde sin faglige kompetanse relatert til stillingen kan befalet inneha delstilling
utenfor etaten Forsvaret. Befalet må ikke inneha bistillinger, biverv, styreverv eller andre
lønnende oppdrag som kan hemme eller sinke deres ordinære arbeid med mindre det
foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.
3

Arbeidstid

3.1
Ved tilsetting som kapteinlkapteinløytnant eller major/orlogskaptein skal personellet tilsettes i
full stilling med fast bundet timetall tilsvarende 18 t/u.

3.2
Ved tilsetting som oberstløytnant/ kommandørkaptein skal personellet tilsettes i full stilling
med fast bundet timetall tilsvarende 24 t/u.
Timene skal legges innenfor avdelingens normale arbeidstid. Unntak kan avtales lokalt når det
av tjenstlige grunner i kortere perioder er behov for å legge tjenesten til andre tider av døgnet.
Fleksibel arbeidstid kan praktiseres ved avdelinger hvor slik ordning er innført når dette ikke
er til hinder for fdennomføring av tjenesten.
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Lønn

4.1
Personellet godtgjøres etter hovedtariffavtalen der annet ikke er angitt i denne avtale. Det
utbetales full ordinær lønn etter grad/stilling.
4.2
For pålagt merarbeid utover den fastsatte bundne arbeidstiden inntil samlet 37,5 timer per uke
og 100 timer per kvartal godtgjøres per time tilsvarende som for den reduserte bundne
arbeidstiden.
Beregning av den timelønn som her utbetales tar utgangspunkt i den enkelte uke og skal
baseres på hovedlønn pr time etter tabell A og 37,5 t/u fordelt på den bundne arbeidstiden.
Her baseres beregrfingen på 18 t/u uavhengig av om befalet er tilsatt med redusert bundet
arbeidstid på 18 t/u eller 24 du.
Dette tillegget kan også nyttes i fin øving, vakt og fartøystjeneste utover den faste bundne
arbeidstiden samlet inntil 7,5 timer per dag. Utover 7,5 timer per dag tilstås økonomisk
kompensasjon etter respektive aktivitet, jfr ATM.

4.3
Tjeneste utover den bundne arbeidstiden fillagt 100 timer per kvartal godtgjøres med ordinær
timebetaling.
4.4
Overtid kan først komme til anvendelse for timer ut over den arbeidstid som fremgår av punkt
4.2 og 4.3 over, da basert på ordinær regulativlønn.
Adgangen til å benytte mertid og overtid må forholde seg til vernegrensene i AMILkap 10
med mindre Forsvaret ved lov, forskrift eller avtale er innrømmet unntak fra
vernebestemmelsene.
4.5
Ved beordring til skoler og kurs, etter Forsvarets behov, uthetales ordinær titnebetaling utover
den faste bundne arbeidstiden tillagt 25 inntil arbeidstid for full stilling (37,5 t). Det
utbetales ikke overtidsbetaling ved arbeidet tid utover 37,5 timer.
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Varighet

5.1
Denne avtalen gjelder fra 1. mars 2011 til 28. februar 2013. Avtalen forlenges automatisk med
ett år av gangen, dersom ikke en av partene sier den opp. Avtalen kan sies opp med 3
måneders varsel, jfr Tjenestetvistloven.

PROTOKOLL
år 2011, den 4., 14., 18. og 21. januar ble det avholdt forhandlingsmøter i Forsvarsstaben
vedrørende reforhandling av "Sxnvtale for militært personell tilsatt i full stilling med redusert
bundet arbeidstid".
TII stede på et eller flere møter fra arbeidsgIversiden:
Svein-Håkon Forvik
Forsvarsstaben
Helge Bjørgo
Forsvarsstaben
Forsvarets personelltjenester
Anneli Monsrud
Til stede på ett eller flere møter fra arbeldstakersiden:
Den norske legeforening
Den norske legeforening
Norsk Psykologforening
Den norske legeforening
Krigsskoleutdannede offiserers landsforening
Befalets Fellesorganisasjon

Jon Ole Whist
Fredrik S. Thorn
Karsten K. Langfeldt
Olaf Hesle
Per Leines Laustmd
Rolf J. Ledal

Forhandlingene ble ledet av Svein-Håkon Forvik.
Den norske legeforening stilte i ett eller fiere møter som fullmektig for Den norske
tannlegeforening, Norges Farmaceutiske Forening og Norsk Psykologforening.
Fremlagte dokumenter: "Steravtalc for militært personell tilsatt i full stillingmed redusert bundet
arbeidstid", gjeldende fra 1. mars 2009 til 28. februar 2011 med følgeskriv datert 17. desember
2008.
tter utveksling av tilbud og krav og etter moter og særmøter kom partene til enighet om kmnsog arbeidsvilkår for militært personell i full stilling med redusert bundet arbeidstid som
beskrevet i vedlagte avtale for perioden I. mars 2011 til 28. februar 2013.
For Forsvaret:

fl

For Den norske legeforening::
For Krigsskoleutdannede offiserers landsforening:
For Norsk Psykologforening:
For Norges Farmaceutiske Forening.
For Den norske tannlegeforening:
For Befalets Fellesorganisasjon:

FORSVARET
Forevarsstaben
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Vår saksbehandler
SenrådgSveln-HåkonForvik,sforvik@mil.no
+4723 09 66 17,05106617
FST/P/AGS

Vår dato

Vår referanse

2011-01-26

2010/044401-006/FORSVARETI
209

Tidligere dato Tidligere referanse
2008-12-17

2008/009246-005/FORSVARET

Til

Kopltil

EtterretnIngstjenesten
ForsvaretsAvdeling for Kultur og Tradlsjon
Forsvaretshøgskole
ForsvaretslønnsadmInIstrasjon
ForsvaretslogistIkkorganisasjon
ForsvaretsMIlltærgeografiskeTjeneste
forsvaretsmedlasenter
Forsvaretsforum
Forsvaretsoperatve hovedkvarter
Feltprestkorpset
Forsvaretspersonelltjenester
ForsvaretsRegnskapsadminIstrasjon
ForsvaretsSIkkerhetsavdelIng
Forsvaretssanftet
Forsvarsstaben
ForsvaretsInformasjonsInfrastruktur
LOS-programmet
NEC- CCISSCC
NATOFORACS
Norway
NorskstøtteeIementutlandet Brunssum
Norskstøtteelement utlandet Danmark
Norskstøtteelement utlandet England
Norskstøtteelement utlandet Ramsteln
Norskstøtteelement utlandet Stavanger
VerneplIktsverket
FAA
FAKT/FK
FKKKIS
FKL
FLO/DIVVEDL
FM
FMUS
FSK/HJK
FST/Org
HST
HV-01
HV-02
FIV-03
HV-05
HV-08
1-1V-09
14V-1
1
HV-12
FIV-14
HV-16
HV-17

BefaletsFellesorganisasjon
Den NorskeLegeforening
Den NorskeVeterInærforenIng
DennorsketannlegeforenIng
Det kongeligeforsvarsdepartement
FornyIngs-adrnInIstrasjons-og kirkedepartementet
KrIgsskoleutdannedeoffIsererslandsforenIng
NorgesFarrnaceutiskeForening
NorskPsykologforenIng

DENNORSKE
LEGEFORENING

0.1 FEB

MOTTATT

HVSKS
HVST
Kysteskadren
Kystvakten
Postadresse

Besøksadresse

Postmottak
2617Lillehammer

Glacisgata1
0015OSLO

SMItelefonttelefaks

Epost/hnernett
forsvaret@rnlIno
www.mil.no

Militær telefonitelefaks
05108000/05106669

organbasjonsnummer
NO986 105 174MVA

Vedlegg
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LST
SSK
SST

Særavtaleom lønns-og arbeidsvilkårfor militært fast tilsatte leger, tannleger,
veterinærer,farmasøyterog psykologeri full stilling med redusertbundet
arbeidstid,for perioden 1. mars2011 til 28. februar 2013
1 Bakgrunn
(FST)og Dennorskelegeforening,Dennorsketannlegeforening,Norges
Forsvarsstaben
og Krigsskoleutdannede
BefaletsFellesorganisasjon
ForenIng,NorskPsykologforenlng,
Farmaceutiske
for
offisererslandsforenIngharved protokollAav 21.Januar2011blitt enigeom lønns-og arbeldsvIlkår
mIlitærtfasttlIsatteleger,tannleger,veterInærer,farmasøyterog psykologerI full sffilingmed redusert
bundet arbeldstidfor perloden1.mars2011tI128.februar20133.
2 Iverksetting
"Særavtaleom lønns-og arbeidsvIlkårfor milltærtfasttilsatte leger,tannleger,veterInærer,
farmasøyterog psykologerI full stIlling med redusertbundetarbeldstid",iverksettes1.mars2011og
gjeldertil og med 28.februar2013.
Avtalenforlengesautomatiskmedett år av gangendersomIkkeen av partenesieropp denneiht
tjenestetvlstlovens§ 12.Lokaleavtalereller ordningersomIkkeer I samsvarmed denneavtaleskal
slesopp ellerawikles før 1. mars2011.
3 Avtalensgrunnlag
St meldnr 18(199495),Forsvaretsøvrigesæravtaler
Avtalenbyggerpå InnholdetI Hovedtariffavtalen,
B.
del
og Forsvaretspersonellhåndbok
4 OvergangsordnInger
Til pkt 4.2
Overgangenfra 75 til 100timer pr kvartal,kanførst Iverksettesfra 2. kvartal2011og skalderetterfølge
en kvartalsberegningbasertpå "kalenderkvartar,herunder1.januar- 31.mars,1.april- 30.junl, 1.Jull
- 30.septemberog 1.oktober- 31.desember.
5 Kommentarertil enkelte punkter I avtalen
Generelt
Forbrukav tid utover den redusertebundnearbeldstIdenskalværepålagtog kontrollerbart.

er drøftet og nedfelt I arbeldsplan.
Unjelederskalpåseat alle awik fra normalarbeldsplanen
VedavdellngerhvorfleksIbelarbeidstlder avtalt kandette ogsånyttesav personellmedredusert
bundet arbeldstld.
Til pkt 2.1
og somselv
Forbefalsom utøveryrket hos blarbeldsgIvertIlknyttet offentlig tjenestepensjonsordning,
ber om det, skalden enkelteDIFværebehjelpeligmedå bekrefteforhold rundt denne
som befaletkanfremleggesomdokumentasjonfor SPKog eventuelleandre
arbeldstidsavtalen,
offentligetjenestepensjonskasser.
Til pkt 2.2
BefaletkanIkkeinnehaannenheltidsideltldssfilling i Forsvaret.
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Forå opprettholdesin faglIgekompetanserelaterttll sfillingenkan befaletinnehadelsfillingutenfor
etaten.SlIktarbeldskalgodkjennesved kontraktmedtfisettIngsmyndIgheten.
Til pkt 3.2
AnnenperiodIserIngav den bundnearbeldstiden(18/24t/u) skalfremgåI fm utlysnIngav sfillIngen.
Dersommanønskerå endreperlodiserIngenetter tfisetnIngskaldette drøftesved DIF.
Til pkt 4.5
nVedbeordrIngtll skolerog kurs,etter Forsvaretsbehovn;denneutdannIngenkanskje1mIlltæreller
sivil regl.
6 Lønnsbestemmelser
ForsvaretslønnsadminIstrasjon
(FLA)v11kunngjørenødvendigeretnIngsfinjervedrørende
lønnsrapporteringiht avtalenog arbeldsmIljøloven(am1).
7 Forvaltningav avtalen
Det er partenesIntensjonat avtalenskalforvaltespå lavestmulig nivå I Forsvaret.DettevIll denne
sammenhengværeden enkelteDIF.Avgjørelsersomtas I medholdav denneavtaleer ikke
enkeltvedtaketter ForvaltnIngsloven.
Dette innebærerat avgjørelseneikkeer underlagtklageadgang
etter lovenskapVI.1den gradenkeltpersonerønskerå brIngeen lokalsakvidere,kanman brukesln
tjenestemannsorganisasjon.
8 Forståelseav avtalen
Det enkeltebefalskalved behov kontaktesln personellmedarbelder/personelloffiser
ved den enkelte
DIF.Vedspørsmålom lønn,reiseog flytting kanFLAkontaktes.Vedspørsmålav mer prInsiplell
karakterkanden enkelteDIFkontakteForsvaretspersonelltjenester(FPT)herunder"Seksjonfor
ArbeldsvIlkårog regelverkff.
Overordnetansvarfor fortolknIngav avtalenfilfigger avtalepartene.
9 Kunnskapom avtalen
Det er en tjenestepliktfor ansvarligsjef og berørtearbeidstakereå kjennedenneavtaleog korrekt
Innrettesegi samsvarmed denne.
10 Konklusjon
Medbakgrunni dissebestemmelsene
og vedlagteavtale,påleggerFSJalle sjeferå iverksetteny særavtale
om lønns-og arbeidsvilkårfor militzrt fast tilsatte leger,tannleger,veterinærer,farmasøyterog
psykologeri full stilling medredusertbundetarbeidstidog å innrettesegi samsvarmedovenstående.

JanHa a
Kommandør
SjefArbeldsglverseksjonen
AVedlegg:Protokoll av 21. januar 2011
Vedlegg:Sieravtaleom lønns-og arbeidsvilkårfor militært fast tilsatte leger,tannleger,veterinærer,farmasøyter
og psykologeri full stilling med redusertbundetarbeidstid,for perioden1. mars2011 til 28. februar2013

