
§20 Övertid mm.

Heltid

Mom. 1 En heltidsanställd arbetstagare, som har en enligt detta avtal fastställd
arbetstid och utför arbete på tid överstigande den fastställda tiden, har rätt till
kompensation för övertidsarbete under förutsättning att övertidsarbete beordras
på förhand. Endast efter godkännande av behörig överordnad kan kompensation
utges för övertidsarbete, som inte kunnat beordras på förhand.

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertids
arbete.

Då en arbetstagare med funktion som ställföreträdare med rätt till
övertidskompensation arbetar i sin överordnades ställe, utges dock
kompensation för övertidsarbete endast om den överordnade arbetstagaren har
rätt till sådan kompensation.

Anmärkning

Meddelande om att utföra övertidsarbete ska såvitt möjligt lämnas senast 4 timmar före
den ordinarie arbetstidens slut.

Mom, 2 För övertidsarbete enligt ovan under 2 timmar närmast före och efter

ordinarie arbetstid, enkel övertid, utges kompensation för varje övertidstimnie
med 1 ½ timmes ledighet eller med ersättning enligt mom. 4. För övertidsarbete
under annan tid, kvalificerad övertid, utges kompensation för varje övertids
timme med 2 timmars ledighet eller med ersättning enligt mom. 4.

Om övertidsarbete utförts både före och efter ordinarie arbetstid ska den tid som
sammanlagt överstiger 2 timmar, inräknat eventuellt övertidsarbete på tid mellan
ett i flera perioder uppdelat ordinarie arbetspass, vara kvalificerad övertid.

Vid beräkning under jour och beredskap ska påbörjad halvtimme anses som
fullgjord halvtimme om arbetet avslutats eller påbörjas mellan 22.00—06.00.

Anmärkning

Om övertidsarbete påbörjas vid flera tillfällen under samma 30 minutersperiod ska den
totala tiden läggas samman innan avrundning sker.

Deltid

Mom. 3 En deltidsanställd arbetstagare, som arbetar utöver den fastställda
arbetstiden (fyllnadstidsarbete) får, med i andra stycket angivet undantag,
fyllnadslön för detta enligt mom. 4. Efter överenskommelse mellan
arbetsgivaren och arbetstagaren kan fyllnadstidsarbete i stället ersättas med
ledighet av motsvarande längd.
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En deltidsanställd arbetstagare, som arbetar utöver den för motsvarande
heltidsanställning enligt detta avtal fastställda arbetstiden (övertidsarbete), får
kompensation under samma förutsättningar och efter sanma grunder som gäller
för heltidsanställd.

Oberoende av om den fastställda arbetstiden fullgjorts eller inte ska

a) arbete på fridag och under beordrad jour eller beredskap anses som
kvalificerad övertid och

b) arbetstid som överstiger 8 timmar per dag, eller i schema upptagen längre
ordinarie arbetstid, utgöra arbete på övertid.

Anmärkning

Med fridag enligt a) avses lör-, sön- och heigdag som inte är ordinarie arbetstid.

Mom, 4 Övertidskompensation och fyllnadslön utges per timme enligt
följande.

Fyllnadslön 120 %

månadslönen
Enkel övertid 180 % av

165

Kvalificerad övertid 240 %

Anmärkning

För en deltidsanställd arbetstagare ska månadslönen uppräknas till lön som om arbets
tagaren är heltidsanställd med full ordinarie arbetstid.

1 ersättningen ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som
förutsätts i semesterlagen (SemL).

Mom. 5 Som övertidsarbete betraktas inte tid, som genom ändrad förläggning
eller förskjutning av arbetstiden blir ordinarie arbetstid.
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Flexibel arbetstid

Mom 6 Vid flexibel arbetstid gäller § 14 mom. 5.

Personalpool

Mom, 7 För arbetstagare i personalpool gäller de särskilda bestämmelser, som
framgår av Bilaga D.

Möjlighet till lokal avvikelse

Mom. 8 Arbetsgivare och arbetstagarorganisation kan träffa kollektivavtal om
undantag från rätt till kompensation för övertidsarbete. Med arbetstagare som får
fast kontant lön kan arbetsgivare träffa överenskommelse om att arbetstagaren
inte ska ha rätt till kompensation för övertidsarbete,

§21 Obekväm arbetstid

Mom,. 1 Tillägg för obekväm arbetstid utges till en arbetstagare för fullgjord
ordinarie arbetstid som förlagts enligt nedan. Tillägget utges inte vid övertids
arbete.

Dock ska en arbetstagare, som har ordinarie arbetstid förlagd till vardag såväl
som sön och/eller heigdag, få tillägg för arbete på obekväm arbetstid även när
arbetet är fyllnadstids- eller övertidsarbete.

Anmärkning

Tillägget utges inte vid övertidsarbete under jour och beredskap.

Av nedanstående tabell framgår vilken tid som ska anses utgöra obekväm
arbetstid samt det tillägg som utges för denna tid.

O-tilläggstid Kr/tim

1. O-tilläggstid A 99,30

— Tid från kl. 18.00 på dag före långfredagen
tifi kl. 07.00 på dagen efter annandag påsk.

— Tid från kl. 18.00 på dag före pingstafton
eller midsommarafton till kl. 07.00 på
vardag närmast efter heigdagsaftonen.

— Tid från kl. 18.00 på dag före julafton eller
nyårsafton till kl. 07.00 på vardag utom
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lördag närmast efter heigdagsaftonen.

Under tid från kl. 22.00—06.00 natt mot heigdag höjs 0-tillägg A till 119,20

2. O-tilläggstid B (Dock inte i fall som avses 50,80
med 0-tilläggstid A)

— Tid från kl. 00.00 till kl. 24.00 på lördag,
söndag, heigdag eller dag som både föregås
och efterföljs av söndag eller heigdag,
varvid jul- och nyårsafton jämställs med
heigdag.

— Tid från kl. 16.00 till kl. 24.00 vardag
närmast före trettondag jul, första maj,
Kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen eller
alla helgons dag.

— Tid från kl. 00.00 till kl. 07.00 måndag eller
vardag närmast efter trettondag jul, första
maj, Kristi himmelsfärdsdag eller
nationaldagen.

— Tid från kl. 19.00 till kl. 24.00 fredag som
inte omfattas av o-tilläggstid ovan.

Under tid från kl. 22.00—06.00 natt mot lördag, söndag och helgdag höjs
0-tillägg B till 58,40

3. O-tilläggstid C (Dock inte i fall som avses 43,40
med 0-tilläggstid A eller B)

— Tid från kl. 22.00 till kl. 24.00 måndag till
torsdag samt från kl. 00.00 till kl. 06.00
tisdag till fredag.

4. O-tilläggstid D (Dock inte i fall som avses 20,50
med 0-tilläggstid A eller B)
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— Tid från kl. 19.00 till kl. 22.00 på vardag.

Efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren kan obekväm
arbetstid i stället ersättas med ledighet.

0-tilläggstid inom respektive kategori (A, B, C eller D) summeras per kalen
dermånad. Varje summa avrundas uppåt till närmaste hel- eller halvtimme.
0-tillägg utges inte för sammanräknad avrundad tid understigande en timme
inom respektive kategori.

1 ersättningen ingår semesteriön och semesterersättning med belopp som
förutsätts i semesterlagen (SemL).

Flexibel arbetstid

Mom. 2 Vid flexibel arbetstid gäller § 14 mom. 6.

Personalpool

Mom 3 För arbetstagare i personalpool gäller de särskilda bestämmelser, som
framgår av Bilaga D.

Möjlighet till lokal avvikelse

Mom. 4 Om annan kontant ersättning utges på grund av arbetstidens
förläggning ska tillägget minskas med denna eller bortfalla.

§22 Jour och beredskap

Mom. 1 Med jour avses att arbetstagare utöver fastställd ordinarie arbetstid står
till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället för att vid behov omedelbart kunna
utföra arbete.

Med beredskap avses att arbetstagare utöver fastställd ordinarie arbetstid står till
arbetsgivarens förfogande på plats utom arbetsstället, som godkänts av
arbetsledningen, för att vid behov utan dröjsmål kunna utföra arbete.

Jour och beredskap bör förekomma endast i den omfattning, som är absolut
nödvändig. Arbetsgivarens val mellan jour och beredskap ska göras enbart med
hänsyn till vad verksamheten kräver.

Mom. 2 Ersättning för jour och beredskap utges enligt följande.

av Ledig
timlönen tid

A Jour
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Där arbetstagaren har beordrats jour

för tid, som uppgår till högst 50 timmar under 29,2 % 17 min
kalendermånaden

för tid därutöver under kalendermånaden 58,4 % 35 min

B Beredskap

Där arbetstagaren har beordrats beredskap

för tid, som uppgår till högst 150 timmar under 14 % 8 min
kalendermånaden

för tid därutöver under kalendermånaden 27,7 % 17 min

Efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren kan jour och
beredskap i stället ersättas med ledighet enligt ovan.

Anmärkning

För en deltidsanställd arbetstagare ska månadslönen uppräknas till lön som om arbets—
tagaren är beltidsanställd med full ordinarie arbetstid.

1 ersättningen ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som
förutsätts i semesterlagen (SemL).

För jour och beredskap eller del därav, förlagd till tid som anges nedan, ska
ersättning enligt ovan förhöjas med 100 procent.

a) Tid från kl. 19.00 på dag före långfredagen till kl. 06.00 på dagen efter
annandag påsk.

b) Tid från kl. 19.00 på dag före pingstafton, midsommarafton, julafton eller
nyårsafton till kl. 06.00 på vardag närmast efter helgdagsaftonen.

c) Tid från kl. 00.00 till kl. 24.00 på sön- eller heigdag, lördag eller på dag som
både föregås och efterföljs av sön- eller helgdag, varvid jul- och nyårsafton
jämställs med heigdag.

d) Tid från kl. 16.00 till kl. 24.00 vardag utom lördag närmast före trettondag
jul, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen eller alla helgons dag.

e) Tid från kl. 00.00 till kl. 06.00 vardag närmast efter sön- eller heigdag.

1) Tid från kl. 19.00 till kl. 24,00 vardag närmast före lördag.
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Mom 3 För jour och beredskap, som fullgörs mellan tidpunkten för den
fastställda arbetstidens början en arbetsdag och motsvarande tidpunkt
nästkommande arbetsdag, utges ersättning för lägst 8 timmar, minskade med
arbetstimmar, som fullgjorts under jour och beredskap.

Mom 4 Om en arbetstagare, som inte är berättigad till kompensation för
övertidsarbete, arbetar under jour eller beredskap får arbetstagaren behålla jour-
eller beredskapsersättningen.

Mom. 5 Vid arbete under beordrad beredskap får arbetstagaren ersättning för
resekostnader till och från arbetsställe enligt samma grunder som anges i bil
ersättningsavtalet (BIA).

Mom. 6 Stadigvarande utläggning av jour och beredskap bör upptas i schema
eller liknande som överenskoms med företrädare för arbetstagarorganisation.

Vid oenighet om sådant schema kan frågan upptas till överläggning. Begäran om
detta ska ha inkommit till arbetsgivaren inom 10 dagar. Om så inte sker eller
överläggning inte leder till enighet fastställer arbetsgivaren förläggningen av
jour och beredskap med iakttagande av denna bestämmelse.

Anmärkning

Denna bestämmelse ersätter 11, 12 och 14 § MBL.

Möjlighet till lokal avvikelse

Mom. 7 Ersättning för jour och beredskap utges inte om sådan ersättning
uttryckligen ingår i lönen eller om kompensation för jour och beredskap utges
som ledighet, avkortad arbetstid eller på annat sätt.

Mom. 8 Arbetsgivare och arbetstagarorganisation kan träffa kollektivavtal om
längre beräkningsperiod för jouruttag än 4 veckor eller kalendermånad och
högre jouruttag än 48 timmar per fyraveckorsperiod eller 50 timmar per
kalendermånad.
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§ 23 Förskjuten arbetstid

Mom. 1 Om en arbetstagare, som arbetar enligt viss arbetstidsförläggning,
beordras att arbeta enligt annan arbetstidsförläggning, blir den arbetstiden
ordinarie arbetstid. Detsamma gäller om ordinarie arbetstid förskjuts genom
tidigare-. eller senareläggning av arbetstiden eller genom ändrad
fridagsförläggning.

Tillsägelse om ändring av den ordinarie arbetstiden ska ske så snart som möjligt,
dock senast dagen före den avsedda ändringen.

Mom. 2 Tillägg till lönen enligt nedan utges under 10 dagar från tillsägelsen
för arbetad tid som enligt näst föregående schema skulle varit fritid.

Om ändringen av den ordinarie arbetstiden gäller för viss tid utges inte tillägget
vid återgång till näst föregående schema.

Anmärkning

Tillägget utges inte samtidigt med fyllnadslön, övertidskompensation eller i fall som
avses i 13 mom. 4, om sommararbetstid.

För dag som enligt näst För övrig tid
föregående schema skulle
varit fridag

% av timlönen 64,4 % 32,3 %

Ledig tid 39 min 19 min

Efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren kan jour och
beredskap i stället ersättas med ledighet enligt ovan.

Anmärkning

För en deltidsanställd arbetstagare ska månadslönen uppräknas till lön som om arbets
tagaren är heltidsanställd med full ordinarie arbetstid.

Under de 2 första kalenderdagarna höjs tillägget med 50 procent.

Tiden inom respektive ersättningsnivå sammanräknas per kalendermånad. Varje
summa avrundas uppåt till närmaste hel- eller halvtimme.

1 ersättningen ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som
förutsätts i semesterlagen (SemL).
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Personalpool

Mom. 3 För arbetstagare i personalpool gäller de särskilda bestämmelser, som
framgår av Bilaga D.

Möjlighet till lokal avvikelse

Mom. 4 Arbetsgivare och arbetstagarorganisation kan träffa kollektivavtal om
avvikelse från mom. 2.

§ 24 Färdtid

Mom. 1 Arbetstagare som under resa i arbetet utanför den vanliga
verksamhetsorten färdas under tid, som inte är ordinarie arbetstid, får
färdtidsersättning enligt mom. 2.

Väntetid som föranleds av tillfälligt uppehåll eller avbrott i färden (tågbyte eller
annat byte av färdmedel) likställs med färdtid.

Färdtidsersättning utges endast för färdtid och i föregående stycke nämnd
väntetid, som sammanlagt varar under minst 30 minuter.

Färd- och vintetid summeras per kalendervecka. Summan avrundas uppåt till
nännaste hel- eller halvtimme.

Anmärkning

Med resa i arbetet avses en av förrättning direkt föranledd resa och med den vanliga
verksamhetsorten avses detsamma som i traktamentsavtalet.

Mom, 2 Färdtidsersättning utges enligt följande.

För de första 10 timmarna För tid därutöver under
under en kalendervecka, kalenderveckan
för vilka ersättningen ska
utges

% av timlönen 53,3 % 80 %

1 ersättningen ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som
förutsätts i semesterlagen (SemL).

Mom, 3 Arbetstagare får inte färdtidsersättning för tid, då fyllnadslön,
kompensation för övertidsarbete eller annan särskilt bestämd ersättning än
traktamentsersättning utges.
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Om arbetstagaren saknar bestämd ordinarie arbetstid, utges inte
färdtidsersättning för tid mellan kl. 08.00 och kl. 17.00 måndag—fredag, om
tiden inte infaller under heigdag, midsommar-, jul- eller nyårsafton.

Färdtidsersättning utges inte för sådan tid mellan kl. 22.00 och kl. 06.00 då
arbetstagaren disponerar sovplats på färdmedlet.

Mom. 4 Rirdtidsersättning utges endast för färdtid och väntetid som är
försvarlig med hänsyn till den avsedda förrättningen, resekostnaden och
kommunikationsmöjligheterna.

10


