
PROTOKOLL

Den 16., 17. og 18.juni 2014 ble det fort
forhandlinger mellom Norsk Sykepleierforbund og
NI-lO Service i forbindelse med tariffrevisjonen 2014
av Pleie- og omsorgsoverenskomsten (avtalenr. 527).

Tilstcde:

Fra Norsk Sykepleierforbund:
Kan Tangen, Magnus Bufiod og Anne-Lise Wien

Fra NI-lO Service:
Tetje Nygaard, Camilla Lannem, Camilla Bemhofisen Dahl, Kan Tosse, Geir Lægreid, Anne Bråthen
og Finn Harald Pettersen

ti..

Partene er enig om følgende:

I GENERELT TILLEGG

Det gis et generelt tillegg til alle på kr 0,75 pr time med virkning fra 1. mai 2014.

II DET GJØRES FØLGENDE ENDRINGER I OVERENSKOMSTEN

Del II Generelle bestemmelser

§ 5 Arbeidstid
Den ordinære gjennomsnittlige ukentlige arbeidstid skal ikke overstige 37,5 timer.
Ved innføring av arbeidstidsordninger i henhold til arbeidsmiljølovens § 10—4 nr. 4 og 5 (og bilaget
til overenskomsten om nedsettelse av arbeidstiden), arbeides henholdsvis 35,5 og 33,6 timers
arbeidsuke. Timesatsene omregnes tilsvarende med tillegg på henholdsvis 5,63 % og 11,6 %.
Årstimetallet i full stilling er:
1950 timer v/ 37,5 timers uke
1846 timer vi 35,5 timers uke
1747 timer v/ 33,6 timers uke

For tredelt skifi- og tumusarbeid som innebærer at den enkelte arbeidstaker må arbeide minst hver
tredje søndag, reduseres den ordinære arbeidstiden med utgangspunkt i 37,5 timer pr. uke slik:
- Hver arbeidet time på son- og helgedag, jf. arbeidsmiljoloven § 10-10 (1), regnes lik I time og 10
minutter.
- Hver arbeidet time om natten, jfarbeidsmiljoloven § 10-11(1), regnes lik I time og 15 minutter.
Det gis bare kompensasjon for arbeid som utføres enten om natten, eller på son- og helgedag.
Arbeidstiden kan maksimalt reduseres til 33,6 timer i løpet av en uke og skal ikke overstige 35,5 timer
per. uke.



§ 19 Varighet

Denne overenskomst gjelder fra 1. mai 2014 til 30. april 2016 og videre ett år av gangen dersom den
ikke skriftlig sies opp med 2 - to måneders varsel. Det skal ikke foretas omregning og etterbetaling av
overtidstillegg, skifttillegg, diettpenger m.v. for arbeid utført før vedtagelsen.

REGULERINCSBESTEMMELSE FOR 2. AVTALFÅR

Før utløpet av I .avtaleår, skal det opptas forhandlinger mellom 1’fflO og NSF, eller det organ NSF
bemyndiger, om eventuelle lønnsregulednger for 2. avtaleår. Partene er enige om at forhandlingene
skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2.
avtaleår samt pris- og lønnsutviklingen i 1. avialeår.

Hvis partene ikke blir enige, kan den organisasjon som har fremsatt krav innen 14— aoflen — dager
etter forhandlingenes avslutning, si opp de enkelle tariffavtaler med 14 — orten — dagers varsel (dog
ikke før I. april 2015).

Protokollhlforsel 2
Partene er enige om at det er viktig å arbeide forut bransjen skal være attalctiv og serio, og at
innleide arbcidstalccrc og arbeidstakere ansatt hos underlevemndnrer har ordnede lonns og
arbeidsvllkår. Partcnc cr opptatt av å hindre sosial dumping” og at dc utfordringcr ct intcmasjondt
marked og bevegelighet på arbeidsmarkedet og tjenestemarkedet mcdfarer, bchandlet på en god
måte, og i tMd mcd norsk lov og avtaleverk og intemaonalt regelverk.

Partene er enige om å leggc prinsippene fra frontfaget til grunn når det gjelder BemanningElpolitikk,
jfr. Riksmeklerens forslag i sak 2012 001 mellom Fdllcsforbundct og Norsk Industri, pkt. 7.

Protokollfflforscl 3
Det nedneften et partsacnsatt utvalg i tarifcrioden 2010 2012, som skal se på:

Praktiscringen av avtalen, herunder !wrsing av partene lokalt
Pmktiseringen av tillitsvalgtes medvirkning ved ansettelse
Praksisen i forhold til lærlinger i bedriften
Utvidede og £1 t1c arbeidstid:::tb;:;

nattarbcid, i begge parters interess::
Tiltak for å redusere uensket deltid blant ansatte i pleie .. omsorgsbedriftene.

sondagsarbeid, hclgcarbeid ug

Utvalget skal også
sikkert statistildcnnlag u .r ug na. swu Uw Ulu.

Utvalget kan selv ta opp andre spørsmål som partene er enige om.

Ny protokolltilforsel 2

Det skal årlig avholdes drøfteLser om det er et kompetansegap i henhold til bedriftens behov for
kompetanse og hvordan det i så fall kan legges til rette for at ufaglærte fr anledning til å ta fagbrev.
Drøftingene skal ta utgangspunkt i bedriftens behov for fagarbeidere og den enkelte arbeidstakers
behov og ønsker om utvidet kompetanse. Det bør være en målsetting at det drives fagopplædng i alle
bedrifter som oppfyller kravene for å være opplæringsbedrift.

•

. pådriver for at det innleveres lonnsstatistil±er slik at det””’ 4kTr
..,nr — — -.n-.n 1-——



Partene sentralt og lokalt må legge til rene for at arbeidsinnvandrere som arbeider i landet og som
sikter mot å bli en del av det norske arbeidsmarkedet, må ffi styTket sine grunnleggende ferdigheter i
språk, sikkerhetskunnskap og arbeidskultur.

Bilag til Del II:
Bilag 3. Korte velferdspermisjoner endres jf. vedlegg 1.

Bilali til del II, bilag A

Nye minstelørmssatser inkludert det generelle tillegget på kr 0,75 per time:

§ i Minstelonnssatser

Stillinger 0 år 2 år 4 år
Uten særskilt krav til 232 486 252 512 277 545
utdanning

Krav om fagbrev eller 257 018 277 045 301 577
tilsvarende
Sykepleier 362 193 369 193 381 193
Spesialsykepleier 383 193 193 426 193

§ 2 Tillegg for ubekvem arbeidstid

Med mindre partene på bedriften blir enige om noe annet gjelder følgende:

Kvelds- og naftillegg:
a) For arbeidstakere med 37,5 timers uke.

kl. 17.00—06.00: kr. 24,-pr. time.

b) Tillegg ved skift eller turnusarbeid kl. 17.00 — 06.00:
Kr 45,- pr. time for ansatte med inntekt t.o.m. kr 310000 pr år.
Kr 54,- pr. time for ansatte med inntekt over kr. 310 000 pr år.
Kr 56,- pr. time for ansatte med inntekt over kr. 370 000 pr år.

Helgetillegg:
c) Fra lørd. kl. 00.00 til sond. kl. 24.00:

Kr. 50,- pr. time.

III FØLGENDE TAS INN I FORBANDLINGSPROTOKOLLEN

Kompetanse

Tiltak for å styrke opplædngen i norsk språk og sikre flere mulighet for fagutdanning.

Partene stiller seg bak kravene til myndighetene slik de fremkommer i brevet Norsk Industri og
Fellesforbundet sendte kunnskapsminister Torbjøm Røe Isaksen. Nevnte brev og svaret fra
kunnskapsministeren ligger ved som vedlegg 2 og 3.



Overenskomstens omfangsbestemmelse

Partene er enige om å sette ned et utvalg for å vurdere overenskomstens omfangsbestemmelse. Det er
en målsetting at arbeidet ferdigstilles innen utgangen av 2014.

IV ØVRIGE BESTEMMELSER OM IKRAFTTREDELSE

Det generelle tillegget gjøres gjeldende fra og med 1. mai 2014.

Øvrige endringer i satser og overenskomstbestemmelser gjøres gjeldende med virkning fra og med
vedtakelsen.

Ingen regiileringer skal iverkseties for oppgjøret er vedtatt

Lønnsforhøyelser gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som har sluttet i bedriften før vedtakelsen.

Det foretas ikke omregning eller etteitetaling av overtidstillegg, natt- og helgetillegg, fagbrevtillegg
m.v. for arbeid utført før vedtakelsen.

Frist for vedtakelse er 15. august 2014

Oslo, 18. juni 2014

(‘iilO Service Norsk Sykepleierforbund

Teiicj5ygaarÇj Kai-i Tangen

Protokolitilforsel fra Norsk Sykepleierforbund:

NSF konstaterer at NHO gir tilbud til NSF som ikke tilkommer våre medlemmer, men som gjelder for
grupper som NSF ikke er forhandlingsberettiget for. NSF opprettholder sitt standpunkt,jfprotokoll av
13. juni 2013, om at vi ikke har tariffmessig adgang til å inngå tariffavtale for disse arbeidstakeme.”

Protokolltilforsel fra NHO Service:

NHO Service viser til Rikslormsnemndas kjennelse av Il - mai 2010, og at NHO Service er avskåret
fra å oppretie en konkurrerende tariffavtale.
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AVTALE OM KORTE VELFERDSPERMJSJONER
AV 1972 MED ENDRINGER 11976, 1982, 1990, 1992, 1998, 2002, 2006, 2010 og 2012

I tilslutning til Riksmeglingsmannens forslag av 1972 vedrerende likestilling mellom
arbeidere og funksjonærer når det gjelder korte velferdspennisjoner, skal det på alle bedrifter
inngås avtale om slike permisjoner.

Ordningene skal minst omfatte følgende tilfelle av ‘elferdspemiisjon:

I. Permisjon ved dødsfall og for deltagelse i begravelse når det gjelder den nærmeste
familie.

Med nærmeste familie siktes det til personer som står i nært slektskapsforhold til
arbeidstageren, så som ektefelle/samboer, barn, sosken, foreldre, svigerforeldre,
besteforeldre eller barnebarn. Permisjon ved begravelse av ansatte slik at de ansatte på
vedkommendes avdeling kan være representert.

2. Permisjon for undersøkelse, behandling og kontroll av tannlege og lege, samt
behandling av fysioterapeut og Idropmktor når trygden gir stonad til behandlingen.
Det dreier seg her om tilfeller hvor del ikke er mulig å få time utenfor arbeidstiden. I
enkelte tilfeller vil arbeidstakeren også måtte reise langt. Slike tilfeller faller utenfor
bestemmeTsene, som bare gjelder for korte velferdspermisjoner. Forevrig vil
arbeidstakeren i de sistnevnte tilfeller som oftest være sykmeldL

3. Permisjon for resten av arheidsdagen i de tilièller arbeidstakeren på grunn av sykdom
må forlate arbeidsstedet.

4. Permisjon til å følge barn første gang det begynner i bamehage og første gang det
begynner i skolen.

5. Kvinner som ammer barn har rett til den tid hun av den grunn trenger, og minst en
halv time to ganger daglig, eller hun kan kreve arbeidstiden redusert med inntil I time
pr. dag. Betaling til dette er begrenset til maksimalt I time om dagen, og ordningen
opphorer når barnet fyller I år.

6, Permisjon på grunn av akutte sykdomstilfelle i hjemmet.

Det siktes til akutte sykdomstilfelle i hjemmet, forutsatt at annen hjelp ikke kan
skaffes, og arbeidstagerens tilstedeværelse i hjemmet er ubetinget nødvendig. Også
her gjelder bestemmelsene om korte perrnisjoner for at arbeidstageren skal kunne få
ordnet seg på annen måte.

/f ‘ç;:3



7. Permisjon for ektefelle/samboer når det er nødvendig i forbindelse med fødsel i

hjemmet eller ved innleggelse på sykehus.

8. Permisjon ved flytting til ny fast bopel.

9. Permisjon i forbindelse med blodgivning dersom det er vanskelig å ra dette

gjennomført utenfor arbeidstiden.

io. Permisjon ved deltakelse i egne barns konfirmasjon.

li. Permisjon når foreldre blir innkalt til konferansetime i gmnnskole, og denne ikke kan

legges utenfor arbeidstiden. Slik permisjon gis for inntil to timer.

12. Permisjon for oppmøte på sesjon.

Med samboer menes person som har hatt samme bopel som den ansatte i minst 2 år, og har

vært registrert i Folkeregisteret på samme bopel som den ansatte i samme tidsrom.

Partene på den enkelte bedrift treffer nærmere avtale om retningslinjer for ordningens

praktisering.

Med kone velferdspennisjoner etter ovenstående regler menes pennisjoner for nødvendig tid,

inntil J dags varighet, betalt med ordinær lønn.

ooOoo



-fl’• Nu I’ If d ti
Fellesforbundet

Kunnskapsminister Torbjøm Ree isat senKunnskapsdepanementet
8119 Dep
0032 OSLO

Oslo, 31. mars 2014

Slerkere tiltak for å styrke opplæring i nonk språk og sikre flere mulighet Forfagu(d.uWng

Mange arbeidstakere arbeide, uten relevant fagopplæring i Norge. Det gjelder de som ikke har
fullført videregående utdanning, personer som har utdanning og praksis fra andre bransjer, og
arbeidsinnvandrere med utdanning og praksis fra andre land. En felles utfordring er al & har
behov for tillegg i sin utdanning for i oppnå kravene til norsk fagbrev. I tillegg er det også
mange æbeidsinnvandrere som mangler grunnleggende ferdigheter i norsk språk for i kunne
fLmgcre godt i arbeidslivet og samfunnet.
Vi tror at nivået på arbeidsinnvaridring til Norge fonnu vil være høyt. Selvomarbeidsmarkedet skulle bli noe mindre suaml, vil Norge være et amaktivt land for mange
arbeidsinnvandrere i søke seg til. Arbeidsinnvandrae fra LØS-området opparbeider seg
rettigheter i Norge ener relativ kan dd her, også om de skulle bli ledige. Å gi disse sione
muligheter for å komme ijobb, gjennom at de f eks flr vwiiai sin fagkompetanse og/eller gi
dem bedre noiskkunnskaper vil slyrke deres posisjon på arbeidstarkedet Forskning viser at
arbeidsinnvandrere lærer best mens de er i jobb.
I “Samfunnskontrakt for flere læreplasser’ som ble inngått mellom staten oghovedorganisasjonene i arbeidslivet i 2012 er en av hovedmUene å gjennomføre tiltak som
bidrar til at flere voksne tar fag- og svennebrev. Xonlaet forpliktet partene i arbeidslivet seg
ble. å “%t’it’g jobbe for ar flere arbeidsr’akere som ikke allerede bor fag- eller wennebrev
avleggerfag- eller svcnnepiave eller gjeldende ordninger, eksempelvispralulskandidatordningen”. For mange er spdkopplædng en & forutsetningene for at de kan
ta dette tilbudet

Arbeldsinnvandrere som arbeider i landet og som sikter mot å bli en del av det norske
arbeidsmarkedet, ml få styrket sine gmwileggcnde ferdigheter i der å kmine hingere i Norge.
Dette er ikke bare den enkelte og bedriftenes ansvar, men mye også samfunnets ansvar.For høyere utdanning har NOICUT (Nasjonalt organ for kvajitet i utdanningen) ansvar for

godkjenning av utenlandsk utdannIng. Tilsvarende nasjonal: organ har ‘i ikke for utenlandsk
yrkesfag!ig tttdam,ing. Heter ansvaret delegen til t3’lktskommunene som i mange tilfellet bar
delegert det videre til de IS-Ikeskommunale videregående skolene. Det er flere problemer med
dette. Fylkeskummunene og skolene har i liten grad kompetanse til å gjøre en slik vurdering,
og videre er vår erfaring at dette arbeidet blir lavt piioriten. Dette resulterer i tregsaksbehandling og manglende likebebandling. Partene mener derfor at det bor opprettes et
nasjonalt organ som har ansvaret for vurdering og godkjenning av utenlandsk yrkesfaglig
utdanning.

77.04.2014/kl. 10:20
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%rnnlig hilirn

“tink Industri Fvllesfurhundct

Sinn t.irr.IJan.en e Ba liv
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DET KONGELIGEKVNNSKAPSDHPARTEMENT

Xunnsk.psmjni;eren

Fellesforbundet Norsk industriPostboks 9199 Posiboks 7072Grønland Majorstuen0734 Oslo 0306 Oslo

Vind

14/1887-
0104.14

Svar på henvendelse fra Fellesforbundct og Norsk Industri
Jeg viser til brevet fra Fellesforbundet og Norsk Industri daten 31. mars. Brevet berører
viLlige pmblemstillinger som også regjeringen er opptatt av.

Arbeidsinnvandsingen fra FU- og LØS-land har utvilsomt gitt positive bidrag til norsk
økonomi de siste ti kaw. Likevel innebærer arbeidsinnvandringat noq betydelige
utfordringes for dci norske velrezdssamftmnet. Som Fellesforbundet og Norsk Industri
påpeker, forventer vi fortsatt betydelig arbeidsinnvandiing de nænnesle årene. Det fordrer en
aktiv politikk fra regjeringens side for å mote disse utfordhngene, slik at arbcidsinnvandsing
kan fortsette å bidra positivt til norsk økonomi og arbeidsliv.
En av utfordringene er knyttet iB uakseptablc lanns- og arbeidsvilkår. Selv om norsk
axbeidsliv i all bovsak karakteriseres av ryddige og ordentlige forhold, er det i noen bransjer
et ikke ubaydeiig innslag av useriose akiarn. »eie er uakseptabelt, både for arbeidstakeme
som rammes og for konkurrerende bedrifter som følger loven. Som det fremgår av
Sundvolden-plattfonnen vil regjeringen arbeide for el ryddig og organisert arbeidstiv, der fast

ansettelse er hovedregelen. Hovedansvaret for dette politikkomrMet ligger hos min kollega i
Arbeids- og sosiaid,anemenIet.

Som Fellesforbundet og Norsk Industri nevner vil arbeidsinnvandrce
— som alle har lav

ansiennilct og som i mindre giad enn andre arbeidstakere er fast ansatte — være særlig utsatt
dersom vi går inn i en periode med et dårligere wbeidsmarked. Det vil derfor være viktig å
legge til tale for at a±eid5innvsndrere skal kunne komme raski tilbake i jobb dersom de
skulle oppleve å bli arbeidsledige. Her vil tiltak som hører inn under Kunnskapsdepanementei
være viktige, og i dette arbeidet vil vi gjemc ha en god og løpende dialog med dere og øvrige
organ3sasjoner i arbeidslivet.

Posladresse. Pcatboks Si 19 Dep,00320sioi(omomdrcne- K&keu. IS Telefon: 22249090 lelefaks, 23242764Otg. nr. 8724 I? 842

7.04.2014/kl. 10:20
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Jeg er enig med Fellesforbundet og Norsk Industri i ml språkopplædng er sentralt for

integering av arbeidsinnvandrere, både i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig. Ved

arbeidslalighei vil arheidsinnvandrere med svake norskkunnskapc stille bakerst i hen,

Derfor foreslo regjeringen i Iilleggspmposisjonen til statsbudsjdll for 2014 å bevilge 25 mill.

kroner til å utvide programmet for basiskompetanse i arbeidslivet (61(A) til også å omfatte

gnmnleggende ferdigheter i muntlig norsk. Dette vil innebære at nünoritessspdklige og

arbeidsirmvandrne kan gis opplæring i norsk muntlig i tilknytning til opplæring i øvrige

gnmnlcggende ferdigheter. Det kan bli aktuelt å trappe opp bevilgningene til BKA ytterligere.

Som det fremgår av Sundvoldcn-plattfonnen vil regjeringen også arbeide for at det skal kunne

stilles krav on deltakelse på norskopplæring ved utbetaling av arbeidsledighetstiygd.

Jeg merker meg at dere er bekymret for at utenlandske fagarbeidere ofte mangler relevant

faguldanning. Jeg er enig i at fonnalisering av kompetanse er et viktig bidrag til et ordnet og

dynamisk arbeidsmarkai. Derfor vil regjeringen se på om dci ber legges bedre til rette for at

de som hr behov for det kan M kartlagt sin konipetanse og vurdert den opp mot norsk
fagbrev og fagskoleutdatming, og mulighetene ni å bygge på en helt eller delvis fidlfan

utenlandsk utdanning slik at man kan få den godkjent i Norge.

Som et lodd i dette arbeidet legger regjeringen opp til at NOKUT, som er godkjenningsinstans

for nasjonal fagskoleutdanning, også skal få ansvar for å godkjenne utenlandsk

fagskolcutdanning. Når det gjelder godkjenning av utenlandsk yrkesfaglig utdanning er jeg

enig med dere i at den i dag har en uklar ansvat’sforanlaing. Etter innspill og dialog med blant

annet partene i arbeidslivet, har Kunnskapsdepanementel et ønske om å finne en bedre og mer

tydelig ansvarsforanhing for dette arbeidet, og klare retningslinjer for vurdering og
godkjarming av utenlandsk pkesfagligutdanning. Dette vil vi jobbe videre med fremover.

Jeg merker meg Pellesforbundets og Norsk lndusffis ønske om at flere enn i dag ber få tilbud

om å ta fag- eller sveimebrev gjennom for eksempel praksiskandidatordningai, og at staten

bør gi klarere feringer overfor fyikeskommunene. Dette er innspill vi vil vurdere nænnere i

den perioden vi nå er inne i.

Regjeringen arbeidet for tiden mcd en Stortingsmelding om livslang læiing og utenforskap.

Sentrale punkter i meldingen vil være å gjennomgå dagens systemer og regelverk med tanke

på å gjøre opplæring mer tilgjengelig og tilrcflelagt for brukerne, slik at flere får en varig

tilknytning til arbeidslivet

Jeg er glad fin at Fellesforbundet og Norsk Industri også er opptatt av disse

problenstillingene, og ser frem til god dialog mellom partene i arbeidslivet og departementer i

arbeidet med disse spørsmålene fremover.

Med hilsen

Side 2
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