
KÇ 0 PROTOKOLL

Saks.nr. 11/01663-18 Dato: 12.09.2013
Arkivkode: Sted: Kommunenes hus

Parter: KS, Fagforbundet Norsk Sykepleierforbund og
Delta

Sak: Bytte av fridager i forbindelse med høytider

Til stede:

KS: øyvind Gjelstad
Hege øhrn

Fagforbundet: Hans Chr. Monsen
Norsk Sykepleierforbund Magnus Buflod
Delta Vegard Veggeland

Møtet kom i stand etter at det har oppstått en rekke tvister med bakgrunn i at ansatte har
blitt pålagt å bytte fridager i forbindelse med høytider.

Det vises til sakene 5/2013, 12/2013 og 20/2013 for Arbeidsretten. Partene har kommet
frem til enighet om følgende:

1. Der det i forbindelse med høytider eller ferier ol. er behov for å foreta endringer i den
løpende turnusplanen/arbeidsplanen, må dette gjøres gjennom etablering av en ny
turnusplan/arbeidsplan, høytidsturnus eller gjennom bruk av forskjøvet arbeidstid,
med mindre partene lokalt har avtalt noe annet.

Ved etablering av ny turnusplan/arbeidsplan eller høytidsturnus må fremgangsmåten
i arbeidsmiljøloven § 10-3, HTA kap.1 punkt 4.5 og eventuelle avtaler mellom de
lokale parter følges.

Partene legger til grunn at en avtale om gjennomsnittsberegning av røde dager kan
inngås mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. KS viser i denne sammenheng til
departementets brev av 5. oktober 2009. En turnusplan/-avtale inngått mellom
arbeidsgiver og tillitsvalgt kan ikke forandres gjennom en individuell avtale mellom
arbeidsgiver og arbeidstaker om gjennomsnittsberegning av røde dager.

Turnusplan/arbeidsplan eller høytidsturnus som forutsetter avtale med tillitsvalgte
kan ikke gjennomføres uten at enighet er oppnådd. Oppnås ikke enighet må i så fall
turnusplanen/arbeidsplanen etableres innenfor lovens og avtaleverkets rammer for
hva arbeidsgiver ensidig kan fastsette.
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4. Partene lokalt kan alternativt inngå avtale om forskjøvet arbeidstid, jf HTA kap. 1 §
6.8. Oppnås ikke lokal eller sentral enighet om forskjøvet arbeidstid, godtgjøres
arbeid utover oppsatt turnusplan/arbeidsplan etter reglene om merarbeid/overtid jf.
KTA kap. i § 6.

5. Blir den gjeldende turnusplanen/arbeidsplanen ulovlig å praktisere i høytiden må den
ansatte gis fri med lønn etter HTA5 bestemmelser. Tilsvarende gjelder i de tilfeller
arbeidstaker gis fri fordi driften tillater en ytterligere reduksjon i bemanningen.

6. Partene er som en omforent løsning, enige om at de endringer som arbeidsgivere pr
inngåelse av denne protokoll har utført i ansattes løpende turnusplan/arbeidsplan i
forbindelse med høytidene, uten å følge prosedyrene ovenfor, godtgjøres med
ordinær timelønn for den tid vedkommende skulle arbeide etter den opprinnelige
turnus-/arbeidsplanen.

7. Partene vil møtes for drøftinger knyttet til øvrige spørsmål som berører
turnusplanlegging i forhold til helge- og høytidsdager.

8. KS vil utarbeide et nytt B-rundskriv til erstatning for B-12/2009. Fagforbundet, Norsk
Sykepleierforbund og Delta gis anledning til å lese igjennom og komme med innspill
til rundskrivet før det sendes ut.

9. Partene er enige om å begjære sakene 5/2013, 12/2013 og 20/2013 for
Arbeidsretten, hevet.

Hans C

Norsk Sykepleierforbund

v— J~~~7\
Magnus Buflod

Delta

~./J
eg rd Vegg nd

KS Fagforbundet


