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OMFANG
Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansaue medlemmer av Fagforbundet ved Curato
Rontgen AS.
Hovedar.talen mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og LO med virkning fra 01.01.2016 31.12.2018, samt Overenskomst del A med virkning fra 01.04.2016 - 3l.03.2018 glelder som del
I av denne overenskomsten,
Overenskomsten omfatter ikke bedriftens ledelse.
Bedriftens ledelse omfatter daglig leder, seksjonsledere og avdelingsledere.

1. ARBEIDSTID
2.1 Arbeidstidsbestemmelser
Den ordinrre arbeidstid skal i gjennomsnitt utgsore 37,5 timer pr. uke. Lunsj (spisepause) er

inkludert arbeidstid.

og l7.mai, I .nyttArsdag, skjrrtorsdag, langfredag, piskeaften, I . og 2.piskedag,
Kr.Himmelfartsdag, l.og 2.pinsedag og l.og 2. juledag er normale fridager.
I

.

I den utstrekning tjenestelige hensyn tillater det, skal arbeidstakeren fE
dager: Onsdag for skjertorsdag, samtjul- og nytt6rsaften.

fri fra kl.

12.00 folgende

2.2 Daglig arbeadstid
Normal arbeidstid ved Curato Rsntsen AS er fra 08.00 - 15.30.

2.3 Kvelds- og naftillegg
For arbeidstakere som arbeider turnus, skiftende arbeid fra dag til dag ogleller uke til uke, betales
et tillegg, kr 75,00 for ordinert arbeid mellom kl I 5.30 og kl 07.00. Endring av arbeidsplan skal
droftes med tillitsvalgte senest 2 uker for planen iverksettes, jf. Aml $ l0-3. Arbeidsplanen skal

vere lett tilgjengelig for arbeidstakeme.
Faste variable tillegg knyttet til arbeidsytelse er pensjonsgivende.
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2.4 Annen arbeidstid
Ved behov kan den ordinrre arbeidstiden flyttes innenfor tidsrommet fra kl 07.30 til kl22.00.
Hvis varsel om forskjovet arbeidstid gis mindre enn 3 dager i forveien, betales kompensasjon for
fbrskjovet arbeidstid med 50 % tillegg til ordinrr lonn for den tid som faller utenom
vedkommendes ordinere arbeidstid.
Lordags- og sondagstillegg:
For ordinrrt arbeid pA lordag og/eller sondag utbetales et tillegg pA kr. 75,- pr. time

Arbeidstiden kan dog ikke ga utover 9 timer den enkelte arbeidsdag eller 40 timer den enkelte
uke uten at vilkirene for bruk av overtid er oppfylt eller det gjelder arbeidstakere som ikke er
omfattet av arbeidstidsreglene i arbeidsmiljoloven (srrlig selvstendige stillinger).

2.5 Overtid
Det ytes overtidsgodtgjorelse etter 7,5 timers arbeidsdag, lordager og sondager. Overtidstillegg
pA faste timelonnssatser utgior 50 %o etter full arbeidsdag, 50 %o far kl.l400 pA lordag og 100 %

overtidstillegg etter kl.l400 pi lordager og 100 % pi sondager. Overtid kan tas ut som fri et
tilsvarende antall timer en annen virkedag dersom arbeidstakeren snsker det og tjenesten tillater
det. Overtidstillegget utbetales.

3. LONN
3.1 Generelt om lsnnspolitikk/lonnssystem/lonnsfastsettelse
Det er av avgjorende betydning at virksomheten har en bevisst lonnspolitikk som er kjent. Med
lonnspolitikk menes her en beskrivelse av de verdier, holdninger, handlinger og resultater som
det er onskelig i fremme gjennom lonnssystemets oppbygging og praktisering. Lonnspolitikken
skal gi stabilitet og troverdighet i arbeidet med fastsettelsen av den enkeltes Isnn.
Det er et felles ansvar for bedriften og de tillitsvalgte 6 gjore lonnssystemet kjent for alle berorte.

3.2 Lann som stedfortreder
Ved pilagt stedfortredertjeneste i hoyere lonnet stilling for perioder utover 2 uker
sammenhengende, kan det etter droftinger med tillitsvalgte avtales en passende godtgioring.
Stedfbnredertillegg gis ikke for ferievikariat ved avviklins av den lovfesrede ferie.
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3.3 Lsnn ved repetisjonssvelse
Arbeidstaker med mer enn 6 mineders sammenhengende tjeneste i virksomheten, skal vrre
sikret lonn under repetisjonsovelse. Nir repetisjonsovelsen varer mer enn en uke (7 dager), skal
det gjores fradrag i den sivile lonn for lsnn og annen godtgjorelse fra det offentlige.

3.4 Lonnsreguleringer
Forhandlinger om lonnstillegg skal gjennomfores i henhold til forhandlingsordningen som avtalt
i avtalen mellom Spekter og LO Stat. Pi grunnlag av disse forhandlinger gjennomfores
lonnsforhandlinger mellom Fagforbundet og Curato Rontgen AS.
Overenskomsten er en minstelonnsaltale der de nedfelte lsnnsbestemmelser uttrykker den
garanterte minstelsnn for de arbeidstakere som omfattes av overenskomsten.
Dette inneberer at partene lokalt skal fsre reelle forhandlinger om tillegg, basert pi
virksomhetens okonomi, produktivitet, konkurranseevne og fremtidsutsikter.

Hver enkelt medarbeider lonnes etter kvalifikasjoner og ansiennitet. Lonnen vurderes en gang
pr.

ir.

For forhandlingene skal bedriften legge frem det nodvendige underlag. virksomhetens regnskap
skal frem legges og presenteres.
Fra forhandlingene skal det settes opp protokoll, der partenes syn fremkommer.
De reguleringer som blir en folge av forhandlingene skal gjores gjeldende fra en pa forhind
fastsatt dato.
En everttuell regulering skal foretas etter en saklig vurdering av de krav som settes til stillingen
og vedkommendes jobbutforelse, og skal vere i samsvar med virksomhetens lonnssystem.
Vurderingen skal kunne begrunnes ovenfor den enkelte.

Grunnlag for eventuelle individuelle tillegg er folgende:
. Betydelige endringer i arbeids- og ansvarsomride
o Beholde serlig kvalifiserte arbeidstakere

o
.
.
o
.

Initiativ
Dyktighet
Effektiviter
Produktivitet

.?

Oppretting av skjevheter
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Medarbeidersamtaler 6rlig - i forkant av lonnsforhandlingene

Administrasjonen kan administrativt gi lonnstillegg mellom lonnsoppgjorene.
Organisasjonen skal vare orientert.

3.5 Minstelsnn
Folgende minstelonnsatser gjelder fra I .april 201 6:

0ir

lOir

Stillinger uten serskilt krav om
utdanning

3t4 282

+ar
319 282

86r
333 982

365 382

Fagarbeidersti I I in ger/ti lsvarende
fagarbeidersti I I in ger
Stillinger med krav om

340 382

34s 482

355 082

380 582

377 482

383 582

391 582

420 782

396 882

401 882

408 482

435 682

Hoyskoleutdanning
Stillinger med krav om
hoyskoleutdanning samt
ytterligere spesialutdanning

For grupper som er omfattet av produksjonslonnsavtale eller lignende, gjelder ikke ovenstiende
minstelonnssatser.

Pr. | .april 2016 skal arbeidstakere med minimum 20 6rs lsnnsansiennitet ikke ha lavere
grunnlonn enn kr. 384.700,- pr. Ar i 100 % stilling.
Bestemmelsen gjelder forholdsmessig for deltidsansatte.
Eventuell regulering av satsene for minste fortjeneste foretas ved den ordinrre revision av
overenskomsten.

3.6 Lonnsansiennitet
Hovedregel
Lsnnsansiennitet fastsettes ved tilsetting etter folgende regler.
Lsnnsansienn itet regnes tidligst fra lylte I 8 6r. Ansiennitetsdatoen fastsettes til den
tilsettingsmineden pi grunnlag av godskrevet lsnnsansiennitet.

l.

i

omsorgstjeneste godskrives med inntil 3 ir. Med omsorgstjeneste menes omsorg for barn eller
pleie av eldre eller syke.
Fraver uten lsnn iforbindelse med nedkomst, adopsjon og videreutdanning medregnes med
inntil 2 Ar i lsnnsansienniteten.

,"n"t*tq

Fagarbeider med avlagt fagprove
lsnnsansienniteten.

fir

verdiskapningsdelen av leretiden medregnet i

Vemeplikt godskrives i lonnsansienn itet.
Ved omgjoring av stilling som folge av utdanning ogleller endrede arbeidsoppgaver beholdes
tidl igere fastsatt lonnsansiennitet.
Det gis ikke lonnsansiennitet etter flere bestemmelser for samme tidsrom.

3.7 Lonnsdefinisjoner
Minedslsnn er irslonn dividert med 12.
Timelonn for arbeidstakere som lsnnes pr. time beregnes ut fra irslonnen og arbeidstiden for
tilsvarende heltidsstilling. Timelonnssatsen for dagarbeidstid er 6rslonn dividert med 1950.
Timelonn ved beregning av overtidsgodtgioring er irslonn dividert med 1950.

4 SOSIALE BESTEMMELSER
Ved virksomheten gjelder folgende avtale om sosiale bestemmelser. Ordningen skal minst
om fatte:

4.1 Lann under sykdom og foreldrepenger ved fodsel og adopsjon
Arbeidsgiver utbetaler sykelonn og foreldrepenger til arbeidstaker som omfattes av denne
overenskomst hele den tid arbeidstaker har rett til slik stsnad etter folketrysden.
Refusjonsbelopet tilfaller arbeidsgiver.
Med full Isnn menes ordiner lonn, faste irsbelop og variable tillegg(kveldstillegg) etter oppsatt
tjenesteplan. Arbeidstaker har retl til full lonn (uten G-begrensningen) under sykdom i 50 uker. I
tillegg kommer arbeidsgiverperioden
Nir arbeidstaker har mottatt sykelonn i minst 50 uker i de siste 3 ir, opphorer retten til lonn
under sykdom. En arbeidstaker som har vert helt arbeidsfor i 26 uker etter at vedkommende sist
fikk lonn under sykdom far ny rett til lsnn under sykdom.

Nir

den ansatte i fbrbindelse med fodsel og adopsjon har lorlenget permisjon og redusert ytelse i
h.h.t. folketrygden, reduseres godtgjorelsen tilsvarende.

Arbeidstaker som fbrtsetter i tjenesten etter fylte 67 hr,har samme rettigheter til lsnn ved
sykdom eller skade som arbeidstakere vnsre enn 67 6r.
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4.2 Svangerskap for fodsel og adopsjon
4.2.1 Opptjeningstid
Arbeidstaker som har vert i inntektsgivende arbeid 6 av de l0 siste mAneder for permisjonen tar
til, har rett til full lonn, jf.pkt.4.l under permisjon ved svangerskap, fodsel og adopsjon, jL
Folketrygdloven kap. 14, nir vedkommende har tiltridt stillingen.

4.2.2 Arbeid under svangerskapet
Hvis arbeidet pga. svangerskapet ikke kan utfores tilfredsstillende, kan administrasjonen drofte
med arbeidstakeren og hennes tillitsvalgte at inntil I l/2 mhned av permisjonen skal tas for
nedkomstsdatoen. Arbeidstakerens snske skal tillegges avgjorende vekt.
Gravide arbeidstakere som etter lov eller forskrift mi slutte iarbeidet pga. risikofytt
arbeidsmiljo. fir en utvidet rett til lonn som svarer til perioden fra flatredelsen os fram til
fodselen. Permineringen skal ikke berore de uker kr. innen har rert til som ordine-r
fodselspermisjon.
omplasseres arbeidstaker til annen, eventuelt lavere lonnet stilling pi grunn av svangerskapet.
beholder vedkommende sin lonn, inklusive faste Arlige lonnsmessige tillegg.
Det bsr i virksomheten legges til rette for at gravide etter 23.svangerskapsuke kan ha en
arbeidssituasjon som ikke medforer unodig belastning.

Hvis det oppstir sykdom under svangerskap, fir arbeidstakeren lonn under sykdom etter pkt.4.l
inntil nedkomsten, si fremt sykdommen legitimeres ved legeattest.

4.3 Barns og barnepassers sykdom
4.3.1 Rett

til permisjon jf. Arbeidsmiljotoven

S 12-9.
Arbeidstaker som har omsorg for bam, har rett til fri for nadvendig tilsyn ved bam-/barnepassers
fyklorn. Retten til permisjon gjelder til og med det iret barnet lyller l2 6r. Aldersgrensen pi l2
6r gjelder ikke ved sykdom hos funksjonshemmet barn, hvor aldersgrensen er 20 ir.

4.3.2 Rett til full lsnn
Til arbeidstaker som har omsorg for barn ytes det omsorgspenger etter folketrygdlovens kap.9
del II. Arbeidstaker har rett til full lsnn, uten G-begrensningen, ved omsorg for barn fra fsrite
fraversdag nir vedkommende har tiltridt stillingen.

4.3.3 Lsnn ved permisjon
Arbeidstaker som tar omsorgspermisjon etter bestemmelsene i arbeidsmilj olovens
$12-3 nr (l)
skal sikres 2 uker (10 dager fri) med lonn. permisjonen awikles normalt i lopet av de to forsre
ukene etter hjemkomst.

-4

,)
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4.3.4 Lann ved fri til amming
Arbeidstaker som arbeider hel dag og som tar fri i henhold til arbeidsm iljolovens g l2-8
(amming) skal i bamets fsrste leveAr vere tjenestef'ri med lonn i inntil 2 timer pr. dag.

4.4 Vern ved sykdom
Arbeidstaker som er omfattet av arbeidsmiljoloven $ l5-8,skal itilsvarende periode vere sikret
tilbakekomst til stillingen sin, eller dersom denne ikke eksisterer pi grunn av virksomhetens
forhold, om mulig en tilsvarende stilling.

5 ANDRE FORHOLD
I bedrifter som har, eller stir i fare for 6 96 til oppsigelser og permitteringer vises det i denne
sammenheng spesielt til regler om permittering og oppsigelse i hovedavtalens kap. V,
hovedartalens 936 og arbeidsmiljolovens kapittel 15.

6 YTELSER ETTER DODSFALL/GRU PPELIVSFORSIKRINGER
Gruppelivsforsikring er iht. bedriftens bestemmelser og gleldende lovbestemmelser. For
endringer evt. foretas, skal disse drsftes mellom parteni.

7 ERSTATNING VED YRKESSKADE/YRKESSYKDOM
Yrkesskadeforsikring er iht. bedriftens bestemmelser og gjeldende lovbestemmelser. Fsr
endringer evt. foretas, skal disse droftes mellom oartene.-

8 KOLLEKTIV PENSJONSFORSIKRING
Pensjonsordning for ansatte er sikret iht Lov om obrigatorisk tjenestepensjon (orp)
og iht
bedriftens bestemmelser. For endringer evt. foretas, slkal disse drsftes meilom
oartenel

9 KORTE VELFERDSPERMISJONER
Korte velferdspermisjoner er regulert som administrativ bestemmerse i virksomhetens
Personalh6ndbok og de til enhver tid gjerdende bestemmerser i virksomhetens
prosedyreverk.
Evt' Endringer i Personalhindboken og prosedyreverket skal droftes mellom partene
ior
endringer trer i kraft.

9.1 Praktisering av velferdspermisjoner
Praktisering av velferdspermisjoner ivaretas av den enkelte virksomhet.

j

(".,i(

Pase 8

ofe /\)

9.2 Opplysningsplikt
I henhold til pkt. 6,7,8 og 9 plikter virksomheten a glore vilkirene kjent for arbeidstakeme.

1O

PROVETID OG OPPSIGELSE

Det kan ved ansettelsen avtales en provetid p6 6 mineder. I provetiden glelder normalt I mineds
giensidig oppsigelsestid.
For fast ansatte arbeidstakere skal den giensidige oppsigelsesfristen vere normalt minst
3
maneder.

11 ORIENTERINGSPLIKT
Dersom det innfsres bedre ordninger for sammenlignbare grupper enn
det som fremgir av denne
tariffavtalen, skal Fagforbundet orienteres om dette.

12 VARIGHET
Overenskomstens varighet er artalt mellom LO Stat og Spekter
og fremgir av del A.

Oslo, 29.04.20 t6
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