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RAMMEAVTALE
FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND
MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER
MED/UTEN SØNDAGSARBEID
Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og
Byggenæringens Landsforening for tariffperioden 2012-2014 i
henhold til arbeidsmiljøloven (AML) § 10-12 (4). Partene skal
ved tariffrevisjonene avtale om rammeavtalen skal videreføres
for neste tariffperiode.
1.

Omfang
Denne avtale regulerer innarbeidingsordninger for personell med
overnatting utenfor hjemmet og er basert på
gjennomsnittsberegning av den ukentlige arbeidstiden med daglig
effektiv arbeidstid ut over 10,5 timer. Ordningen kan i særlige
påkomne tilfeller også gjøres gjeldende for andre arbeidstakere.
Dette skal klart fremgå av søknaden. Ved behov for bruk av
ordningen for arbeidstakere som ikke fremgår av søknaden
forutsettes egen søknad og godkjenning.
Det forutsettes at ordningen kun gjøres gjeldende for store anlegg/
driftssteder og er avgrenset i tid.
Ordninger i henhold til Rammeavtalen skal, for den enkelte
arbeidstaker, legge til grunn tariffavtalens gjennomsnittlige
ukentlig arbeidstid. ( Bilag 5a Nedsettelse av arbeidstiden fra
1.jan.1987)
Dersom ordningen det søkes om er sammenlignbar med
helkontinuerlig skiftarbeid (33,6 t) eller medfører bruk av
nattarbeid skal varigheten, og antall arbeidstakere som blir
omfattet av dette, fremgå av søknaden. Det skal også fremgå av
søknaden hvor stor andel disse utgjør i forhold til søkerens
bemanning i prosjektet.
Hovedbedriften kan fremme felles søknad som også inkluderer
underleverandører.
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For øvrig vises til FOB generelt og § 7-1 spesielt vedrørende
reise- og oppholdsbestemmelser hvor nattopphold er nødvendig.
På grunnlag av lokal enighetsprotokoll sender bedriften søknad til
Fellesforbundet som gir sin innstilling til LO. Den lokale
protokollen skal følge søknaden sammen med arbeidsplanen.
Dersom hovedbedriften også inkluderer underleverandører i sin
søknad, skal søknaden inneholde lokale protokoller fra disse. Når
bedriften har mottatt melding fra Fellesforbundet om at ordningen
er godkjent kan den iverksettes.
Byggenæringens Landsforening skal på forespørsel til
Fellesforbundet få fremlagt oversikter over søknader og resultater
av Fellesforbundet og LOs saksbehandling.

2.

Krav til HMS og velferd
Innarbeidingsordningene må ivareta hensynet til HMS og ansattes
familiesituasjon og velferd, samt bedriftens produktivitet og
prosjektgjennomføring.
Bedriften plikter å sørge for at de ufravikelige krav som oppstilles
i aml § 10-2 (1), (2) og (4) samt § 10-11 (7) ved nattarbeid, er
ivaretatt i den enkelte arbeidstidsordning. Hvordan dette er ivaretatt, skal fremgå av lokal avtale.
Arbeidsgiver som benytter arbeidstidsordninger etter denne avtale
skal som hovedregel ikke pålegge arbeidstakere å arbeide i friperioden. Eksempel på avvik fra hovedregelen er sporadiske
reiseoppdrag, og for innarbeiding av manglende tid i henhold til
status.
Reise til/fra anlegget skal fortrinnsvis foregå på oppstart- og
avslutningsdag i arbeidstidsordninger etter denne avtale.

3.

Arbeidstid
Denne avtalen omfatter ordninger med arbeid på søndager og
hellig- og høytidsdager og ordninger uten arbeid på slike dager.
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Det kan benyttes inntil 12,5 timers arbeidsdag.
For dager med effektiv arbeidstid utover 10,5 timer skal det være
minst en time pause hvorav 30 minutter inngår i arbeidstiden.
Betalt tid blir da 11,5 timer ved 12 timers arbeidsdag.
Det kan benyttes inntil 15 påfølgende dager hvorav maksimalt 14
arbeidsdager kan ha mer enn 10,5 timer effektiv arbeidstid.
Ordninger med to fridager i oppholdsperioden kan ikke
benyttes/avtales.
Det skal fortrinnsvis arbeides dag. Arbeidstiden legges fortrinnsvis mellom kl. 07.00 og kl. 19.00. Det er ikke anledning til å
legge arbeidstiden utenfor tidsrammen kl. 06.00 og kl. 20.00.
Overtid skal som hovedregel ikke benyttes i forbindelse med slike
rotasjonsordninger. Ved behov for overtid i særlige tilfeller, skal
dette kun skje etter avtale mellom tillitsvalgt valgt i henhold til
hovedavtalen og stedlig representant for arbeidsgiver.
Der hvor det godkjennes nattarbeid legges arbeidstiden fortrinnsvis mellom kl. 19.00 og kl. 07.00 med kompensasjon etter lokal
avtale og/eller overenskomsten. For øvrig vises det til arbeidsmiljøloven § 10-11 om bruk av nattarbeid.
Arbeidstidsordninger etter denne avtale skal ikke fortrenge lokalt
ansatte og arbeidstidsbestemmelser som følger av
Fellesoverenskomsten for byggfag og Arbeidsmiljøloven.
4.

Inngåelse av lokale avtaler
Informasjon og drøftelser om arbeidsoppdrag og evt. bruk av
arbeidstidsordninger etter denne avtale skal tas opp med de
tillitsvalgte i henhold til Hovedavtalens § 9-3.
Forhandlinger om arbeidstidsordninger skal tas med utgangspunkt
i hvilke arbeidstidsordninger som kan være mulige/aktuelle i det
enkelte tilfellet. Det skal ved inngåelse av lokal avtale legges vekt
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på HMS og hensynet til de ansattes familieliv og velferd samt
bedriftens produktivitet og prosjektgjennomføring.
Det skal fortrinnsvis benyttes en av de standardiserte ordninger
med arbeidsplan, som partene er enige om.
For øvrig vises til Verkstedoverenskomstens § 10..4.8 tredje ledd.
5.

Godkjenning
Den enkelte arbeidstidsordnings varighet skal knyttes til
prosjektets eller oppdragets lengde.
Søknader godkjennes for inntil 26 uker av gangen.
Det kan kreves evaluering av HMS og velferdsmessige erfaringer
som ledd i Fellesforbundets behandling av søknad om forlengelse.
Dersom en av de lokale parter krever det, og evaluering foreligger, skal evaluering medfølge søknaden om forlengelse.
Fellesforbundet skal normalt anbefale forlengelse med mindre
ordningen er urimelig belastende.

6.

Lokal oppsigelse
De tillitsvalgte/hovedverneombudet kan med 1 måneds varsel
kreve endring, eller si opp ordningen, dersom de mener at den er
urimelig belastende. Før slikt krav fremsettes kan det kreves
evaluering av HMS og velferdsmessige erfaringer.
Dersom bedriften er uenig i kravet kan den, uten ugrunnet opphold, bringe saken inn til Fellesforbundet for vurdering. Byggenæringens Landsforening kan be om organisasjonsmessig møte
med Fellesforbundet om saken dersom bedriften ønsker det.
Oppsigelsen utstår til Fellesforbundet har konkludert i saken.
Oppsigelsestiden iht. dette punktet angår ikke den oppsigelsestid
LO benytter i sin godkjenning i forhold til evt. brudd på
godkjenningsvilkårene.

7.

Elementer til bruk for fremme av fritidsløsninger (manglende
innarbeiding):
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For å sikre berørte arbeidstakere mest mulig sammenhengende
fritidsløsninger for å ivareta deres familiære og velferdsmessige
behov og å få hensiktsmessige arbeidstidsordninger, kan følgende
legges inn i arbeidstidsordningen som kollektiv avtale:
a) Ferie skal gjennomføres i medhold av ferieloven. Det kan
benyttes ferie i hver rotasjon for å oppnå sammenhengende
fritidsløsninger. Det er imidlertid ikke anledning til å
forskuttere ferie fra påfølgende ferieår til bruk i rotasjoner
etter denne rammeavtalen.
Arbeidstakere som ikke har ferie å benytte, skal ikke bli skadelidende (få redusert sin stilling/lønn).
b) Som del av denne rammeavtalen gis en særskilt kompensasjon
på 15 minutter per arbeidsdag i arbeidstidsordninger/rotasjoner
med effektiv arbeidstid utover 10,5 timer som legges som
plusstid i avregningen. Evt. mertid som genereres i
avregningen som følge av dette er ment som bidrag til at
ordninger lettere kan gå i balanse i hver rotasjon, og skal ikke
håndteres som mertid etter reglene om avregning i pkt. 8
nedenfor.
I tillegg kan bl.a. følgende individuelt avtalte løsninger benyttes:
c) Arbeidstakere som, istedenfor å benytte ferie jf. pkt. 7 a,
ønsker å innarbeide evt. minustid som oppstår som følge av
ordningens manglende timer i arbeidsperioden, kan gis
anledning til dette etter nærmere avtale med arbeidsgiver. Slik
innarbeiding må ikke skje i konflikt med AMLs HMS-krav.
d) Det er adgang til å inngå avtale med den enkelte arbeidstaker
om avspasering av manglende timer tilsvarende godtgjøringen
for bevegelige hellig- og høytidsdager, ved at dette tas med i
avregningen. Dette gjelder overtidsgodtgjørelsen i pkt. 9 a) og
godtgjørelse for høytids- og helligdager som faller i
friperioden under pkt. 9 c).
e) Mertid samt kursing og opplæring som legges i friperioden,
kan etter avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker brukes
for avregning av evt. skyldig tid.
8.

Avregning for ordninger i henhold til denne rammeavtalen
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Arbeidstidsordninger etter denne avtale skal fortrinnsvis gå opp,
evt. med bruk av de virkemidler som ligger under punkt 7.
Ansatte skal være sikret sin stillingsbrøk og lønn.
Ved avregning av arbeidstid for personell som arbeider på
forskjellige landanlegg og/eller faste driftssteder som har
gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, gjøres prinsippene for
avregning i FOB bilag 16 pkt 3.10.1, 3.10.2 og 3.10.3 gjeldende.
Eventuell minustid i ordninger etter denne avtale som kan overføres til neste avregningsperiode begrenses til 37,5 timer per år.
Alt utover 37,5 timer minustid strykes ved årlig avregning uten
tap av lønn.
Dersom arbeidstaker må slutte grunnet sykdom, ulykke eller blir
oppsagt av arbeidsgiver på grunn av arbeidsgivers forhold,
strykes evt. minustid uten tap av lønn og eventuell mertid
utbetales som for overtid bestemt.
Ved oppsigelse fra arbeidstaker skal det foretas sluttavregning i
forhold til rotasjoner i henhold til denne avtalen. Det kan gjøres
fradrag for inntil 37,5 timer minustid. Alt ut over dette strykes
uten trekk i lønn. En eventuell mertid som ikke er avtalt brukt på
annen måte utbetales som for overtid bestemt. Oppgjør skjer på
første ordinære lønningsdag.
Etter sporadiske reiseoppdrag skal arbeidstaker ha opplyst status.
Eventuell minustid som er opparbeidet etter pkt. 7 c) (individuell
avtale om innarbeiding), og som ikke er innarbeidet ved
avregningstidspunktet, kommer i tillegg til den minustid som er
nevnt i denne bestemmelsens andre, femte og sjuende ledd.
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9.

Godtgjørelse for bevegelige hellig- og høytidsdager
a) For arbeid på hellig- og høytidsdager betales lønn + 100 %
(som for overtid bestemt) + tilsvarende godtgjørelse som for
hellig- og høytidsdager i henhold til arbeidsplan.
b) Ved fri i oppholdsperioden betales godtgjørelse for hellig- og
høytidsdager i henhold til arbeidsplan.
c) I friperioden betales godtgjørelse for hellig- og høytidsdager
for 7,5 timer.

10.

Ventetid
Dersom uforutsette hendelser forårsaker at arbeidet ikke kan
påbegynnes til avtalt tid, betales tapte arbeidstimer med den
enkelte bedrifts avtalte timelønn for prosjektet.
Dersom uforutsette hendelser knyttet til reisen
(transportforsinkelser mv.) gjør at planlagt hjemreise ikke kan
gjennomføres, betales ventetid med timelønn, første dag fra 3
timer etter planlagt avreise, maksimum betalt tid 7,5 timer
ventetid. Neste dag betales medgått tid inntil 7,5 timer pr. døgn.
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Vedlegg til rammeavtalen 2014-2016 for innarbeidingsordninger
på land med daglig arbeidstid ut over 10,5 timer med/uten
søndagsarbeid

Eksempler på arbeidsplan
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Vedlegg til rammeavtalen 2012-2014 for innarbeidingsordninger
på land med daglig arbeidstid ut over 10,5 timer med/uten
søndagsarbeid

