Sceravtale
mellom Forsvarets personell og vernepliktssenter som arbeidsgiverpart
og
Befalet fellesorganisasjon, Krigsskoleutdannede offiserers landsforening, Den norske
legeforening, Den norske tannlegeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk
psykologforening og Den norske Veterincerforening som arbeidstakerparter
om
l!!)nns- og arbeidsvilkar for militcert tilsatte leger, tannleger, veterincerer, farmas!?)yter og
psykologer i full stilling med redusert bundet arbeidstid
for
period en 1. mars 2016 til 28. februar 2019

1 Avtalens vi:rkeom:dlde
1.1
Bestemmelsene i denne avtale gjelder for militcere leger, tannleger, veterincerer, farmas0yter og
psykologer med redusert bundet arbeidstid i full stilling.

2 Tilsettingsvilkar
2,1.
Generelle vilkar fremgar av Forsvarets personellhandbok Del B. Hovedarbeidsgiver er Forsvaret.

2,2
For a opprettholde sin faglige kompetanse relatert til stillingen kan befalet inneha delstilling utenfor
etaten Forsvaret. Befalet ma ikke inneha bistillinger, biverv, styreverv eller and re 10nnede oppdrag
som kan hem me eller sinke deres ordincere arbeid med mindre det foreligger scerskilt palegg eller
tillatelse.

3 A:rbe:idstid
3.1
Ved tilsetting som kaptein/kapteinl(l}ytnant eller major/orlogskaptein skal personellet tilsettes i full
stilling med fast bundet timetall tilsvarende 18 timer per uke.

3.2
Ved tilsetting som oberstl0ytnant/kommand0rkaptein skal personellet tilsettes i full stilling med fast
bundet timetall tilsvarende 24 timer per uke.

3.3
Timene skallegges innenfor avdelingens norma le arbeidstid. Unntak kan avtales lokalt nck det av
tjenstlige grunner i kortere perioder er behov for a legge tjenesten til andre tider av d!11gnet. Fleksibel
arbeidstid kan praktiseres nar dette ikke er til hinder for gjennomf!11ring av tjenesten.

4.1
Personellet godtgj(11res etter hovedtariffavtalen der annet ikke er angitt i denne avtale. Det utbetales
full ordincer 1!11nn etter grad/stilling.

4-.2
For palagt merarbeid utover den fastsatte bundne arbeidstiden inntil samlet 37,5 timer peruke og
inntil100 timer per kvartal godtgj!11res pr time tilsvarende som for den reduserte bundne
arbeidstiden.
Beregningen av den time1!11nn som her utbetales tar utgangspunkt i den enkelte uke og skal baseres
pa hovedl!11nn pr time etter tabell A og 37,5 timer peruke fordelt pa den bundne arbeidstiden. Her
baseres beregningen pa 18 timer per uke uavhengig av om befalet er tilsatt med redusert bundet
arbeidstid pa 18 eller 24 timer per uke.
Dette tillegget kan ogsa nyttes i forbindelse med vakt, !11ving eller fart!11ytjeneste utover den faste
bundne arbeidstiden samlet inntil 7,5 timer per dag. Utover 7,5 timer per dag tilstas kompensasjon
for respektive aktivitet etter ATF.

43
Tjeneste utover den bundne arbeidstiden tillagt 100 timer per kvartal godtgj!11res med ordincer
timel111nn.

4.4
Overtid kan f111rst komme til anvendelse for timer ut over den arbeidstid som fremgar av punkt 4.2 og
4.3 over, da basert pa ordincer regulativl!11nn.
Adgangen til a benytte mertid og overtid begrenses av vernegrensene i AML kapittel10 med mindre
Forsvaret ved lov, forskrift eller avtale er innr111mmet unntak fra vernebestemmelsene.

4.5
Ved beordring til skoler og kurs etter Forsvarets behov anses tiden som ordincert arbeid og inngar i
beregningen etter punkt 4.2, 4.3 og 4.4 over.

5. Va:righet
Den ne avtalen gjelder fra 1. mars 2016 til 28. februar 2019. Avtalen forlenges automatisk med ett ar
av gangen dersom ikke en av partene sier den opp. Avtalen kan sies opp med 3 maneders varsel jf.
Tjenestetvistloven § 12.

