
PROTOKOLL

Møtet ble ledet av fagdirektør Gretc A. Jarnæs.

År 2010, den 9. desember ble det holdt forhandlingsmøte i Fornyings- administrasjons- og
kirkedepartementet (FAD) angående unntak fra arbeidstidsbestemmelsene ved Direktoratet
for samfunnssikkerhet og beredskap.

Til stede:

For Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet: Grete A. Jarnæs
Trond Rakkestad

For LO Stat: Randi Stensaker

For Yrkesorganisasjonenes Sentral forbund Stat: Kristine Sandvik

For Akademikerne: Greta Torbergsen

For Unio: Per Engebretsen

Særavtale om opplæring og øvelser i virksomheten Direktoratet tbr samfunnssikkerhet og
beredskap utløper 31. desember 2010. Det ble i møtet fremlagt en lokalt forhandlet ny
særavtale om lokal opplæring og øvelscr i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap,
inngått 18. november 2010.

Med hjemmel i Hovedtariffavtalen § 7 nr. 8, og arbeidsmiljøloven § 10-12, fjerde ledd ble
FAD og hovedsammenslutningene enige om unntak fra arbeidstidsbestemmelsene slik det
fremgår av vedlagte avtale.

Partene er enige om følgende endring i avtalen: Kompensasjon i pkt 5, for sannsynliggjorte
utgifter som skyldes omsorgsforpliktelser, endres til 450,- per døgn.
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Arkivkode

Forhandlingsprotokoll- preliminære forhandlinger
Den 18. november 2010 ble det ført preliminære forhandlinger i DSB mellom HRP fra arbeidsgiversiden og
primærorganisasjonen. Forhandlingene ble gjennomført ved Hovedkontoret i Tønsberg. Etter preliminære
forhandlinger oppnådde partene enighet om følgende særavtale:

Særavtale om lokal opplæring og øvelser i virksomheten Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

1 Virkeområde

Avtalen regulerer arbeidstid og økonomisk kompensasjon for ansatte i virksomheten DSB i forbindelse med lokal
opplæring og øvelser i Norge.

Øvingstillegg gis for tjenesten som skjer på øvingsstedet, d.v.s. forberedelse, klargjøring, gjennomføring, avslutnin
ogopprydding etter øvelsen. Dette betyr at både tjeneste forut for at man ankommer, og etter at man har forlatt,
øvingsstedet ikke skal kompenseres med øvingstillegg.

Ansatte i virksomheten DSB plikter å medvirke til at øvelser blir gjennomført i samsvar med den til enhver tid
planlagte og pålagte aktivitet.

2 Arbeidstid

Den alminnelige arbeidstiden skal, som hovedregel, ikke overstige 9 timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet
syv dager. Grensen på 48 timer i løpet av syv dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, likew
slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger 54 timer i noen enkelt uke, jf. aml § 10-5 andre ledd. Det kan
imidlertid planlegges med inntil 16 timers arbeidsdag for gjennomføring av øvelser, jf. aml § 10-12 fjerde ledd og

§ 7 nr. 8.

Opparbeidet tid utover normal arbeidsdag avvikles etter HTA § 7 nr. 7 tredje punktum. Arbeidstiden må organisert
slik at arbeidstaker har en arbeidsfri periode på minst 8 timer i løpet av 24 timer og 28 timer i løpet av syv dager, j1
aml § 10-8 tredja ledd.
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3 Arbeidsplan

Når øvelser utføres til ulike tider av døgnet, skal det utarbeides en arbeidsplan som viser arbeidstakers arbeidstid og
ukentlig og daglig fritid, jf. HTA § 7 nr.9. Øvelser må i arbeidsplanen planlegges i sammenheng med annet planlagt
arbeid på arbeidsstedet. Arbeidsplanen skal drøftes med de lokale tillitsvalgte senest 14 dager før iverksettelsen, jf.
aml § 10-3. Dersom øvelsen omfatter deltakelse fra flere driftsenheter, skal arbeidsplanenedrøftes medtillitsvalgte
på virksomhetsnivå. Der fristen på 14 dager overtredes, skal arbeidet kompenseres som overtid etter HTA § 13 nr.
1.

Dersom arbeidstakeren blir syk har han/hun krav på kompensasjonen som følger av vedtatt arbeidsplan jf. FITA §
11 nr. 1.

4 Tillegg

For planlagt øvelser på hverdager i tidsrommet kl. 1600 — kl. 0700, eller etter 8 timer sammenhengende øvelse,
utbetales et tillegg pr. time tilsvarende lønnstabell C for det enkelte lønnstrinn. For planlagte øvelser på lørdag og
søndag, samt helge- og høytidsdager, i tidsrommet kl. 0000 — kl. 2400, utbetales et tillegg pr. time tilsvarende
lønnstabell C for det enkelte lønnstinn.

For øvelser på 4 timer eller mer med sivilforsvarsstyrker og /eller—materiell utbetales et øvingstillegg på kr.200,- pr.
døgn.

For planlagte øvelser på lør-, søn- og helligdager utbetales et tillegg på kr.500,- pr. døgn.

Reisetid godtgjøres etter HTA § 8.

5 Annen informasjon om økonomisk kompensasjon
Arbeidstakere som har omsorgsforpliktelser for barn under 12 år, funksjonshemmede barn, eldre og uføre, kan ved
deltakelse på øvelser få dekket sannsynliggjorte utgifter som skyldes omsorgsforpliktelser, med inntil kr. 400,- pr.
døgn. Ordningen er begrenset til 14 døgn pr. år, for eneforsørgere 20 døgn pr. år. Det fonitsettes at forpliktelsen
ellers ville ha hindret arbeidstakeren i å delta.

Hovedregelen er at DSB holder tilfredsstillende kvarter, og at nattillegg ikke tilstås, jf. "Særavtale for reiser
innenlands for statens regning" § 10. Med tilfredsstillende kvarter forstås minimum pensjonatstandard.

6 Andre forhold

Avtalen gjelder fra og med 1. januar 2011 til og med 31. desember 2011

Tønsberg 18, november 2010
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