1

Forankring, ikrafttredelse og varighet
Denne særavtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalen del A.
Særavtalen gjelder for arbeidstakere tilsatt i virksomheter innenfor KAs tariffområde
med unntak av arbeidstakere som kommer innunder Hovedtariffavtalen kapittel 3 pkt.
3.4.1.
Særavtalen gjøres gjeldende fra 01.01.2015 til 31.12.2016.
Hvis særavtalen ikke er skriftlig sagt opp av noen av partene innen en måned før
utløpstid, anses avtalen fornyet for 1 – ett – år om gangen med samme gjensidige
oppsigelsesfrist.

2

Fritid

2.1

Arbeidstaker skal som hovedregel gis to fridager i uken. I deltidsstillinger bør arbeidet
konsentreres, slik at det oppnås flere fridager pr. uke.

2.2

Èn gang pr. måned skal den ukentlige fridagen iht. aml. § 10-8 legges til søndag.
Forutgående lørdag skal da være tjenestefri.

2.3

Det er ikke noe til hinder for at fritid etter pkt. 2.1, 2.2 og 2.5 legges til hellig- eller
høytidsdag.

2.4

For å legge til rette for at den fritiden som er regulert i pkt. 2.1 og 2.2 blir realisert, kan
kirkelig tilsatt pålegges tjeneste hos annet fellesråd ved gudstjenester og kirkelige
handlinger etter avtale mellom fellesrådene.

2.5

Arbeidstaker som har en arbeidstidsordning i virksomheten som medfører at
vedkommende får fri sjeldnere enn hver 3. søn- og helgedag i snitt pr. år, har rett til fem
dager ekstra fri uten trekk i lønn hvert år. Dersom arbeidstakeren har hatt lengre fravær i
løpet av året, kan dagene beregnes forholdsmessig.
Arbeidsgiver fastsetter tidspunktet for avvikling av fridagene etter drøfting med den
enkelte arbeidstaker. Arbeidsgiver fastsetter etter drøfting med tillitsvalgte hvilke
arbeidstakere som omfattes av bestemmelsen.

3

Særlige bestemmelser for kirkemusikere

3.1

Det legges til rette for at 20 % av arbeidstiden ikke bindes i arbeidsplanen, men
disponeres av arbeidstakeren selv. Denne tiden utløser ikke godtgjøringer etter §§ 5 og
6 i HTA kapittel 1, men behandles for øvrig som ordinær arbeidstid.

3.2

Vikarer lønnes ordinært for avtalt arbeidstid/stillingsstørrelse, jf. også HTA kapittel 1
§ 12 pkt. 12.4.

For arbeidstakere som engasjeres for enkelttjenester legges følgende timetall til grunn,
dersom partene lokalt ikke blir enige om en annen måte å fastsette tidsomfanget på:
– Gudstjeneste ................. 7 timer pr. tjeneste
– Kirkelig handling ......... 4 timer pr. tjeneste
Timetallene inkluderer tid til forberedelser, øving og gjennomføring av tjenesten, og
nødvendig administrasjon/samarbeid i den forbindelse. For gudstjenester som følger på
hverandre lønnes for halvparten av tiden fra og med gudstjeneste nr. 2. Påfølgende
kirkelige handlinger lønnes fullt ut.
3.3

Dersom det må brukes egne instrumenter/eget utstyr i tjenesten, skal det inngås skriftlig
avtale om dette. Avtalen skal dekke godtgjøring for bruken av instrumentene/utstyret,
samt dekning av faktiske utgifter til stemming/vedlikehold og forsikring. Innkjøp av
noter til bruk i tjenesten dekkes av arbeidsgiver innenfor fastsatt budsjett, og forblir
normalt arbeidsgivers eiendom.

4.

Leirarbeid og liknende

4.1

Lokal avtale
For leiroppholdet skal det inngås lokal avtale mellom partene. Avtalen skal inngås
innenfor rammen av bestemmelsene i Hovedtariffavtalen og arbeidsmiljøloven. Avtalen
skal inneholde arbeids- og bemanningsplan, bestemmelser om gjennomsnittsberegning
og hviletider mv., samt opplysninger om ev. fravik fra arbeidsmiljølovens
bestemmelser.

4.2

Arbeidstid
Det må sørges for at leiropphold er bemannet på en slik måte at arbeidsmiljølovens krav
til daglig og ukentlig arbeidstid og arbeidsfri overholdes. Inntil 9 timer pr. døgn regnes
som ordinær arbeidstid. Etter avtale kan dette utvides med arbeid av passiv karakter
etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. Arbeidsmiljøloven §§ 10-4, 10-8 og 10-12 gir
bestemmelser om fravik fra de alminnelige arbeidstidsbestemmelsene. Avtale om fravik
etter aml. § 10-12 (4) skal inngås med de sentrale parter. Arbeidsgiver har ansvar for at
søknad om fravik sendes til de sentrale parter. Arbeid av passiv karakter regnes 1:1 som
arbeidstid. Reise til og fra leirsted og liknende inngår i arbeidstiden.

4.3

Godtgjøring
− Som alternativ til avspasering kan arbeid av passiv karakter lønnes med 1/3 lønn etter
at spørsmålet er drøftet med arbeidstaker/tillitsvalgt. Eventuelle godtgjøringer etter
HTA kapittel 1 § 5 ytes med full sats. Ytelsene faller bort ved utrykning/overtid.
− For tid på leir og liknende utover det som er fastsatt som arbeidstid i arbeidsplanen
utbetales 1/3 timelønn for hver time. Tillegget utbetales ikke ved utrykning/overtid.
Dersom det er enighet mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker, kan det i
stedet for godtgjøring gis 1/3 times fri for hver time.
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− Det ytes en godtgjøring på kr 700 pr. døgn fra og med det 8. leirdøgnet pr. kalenderår
pr. arbeidstaker som deltar på leir. For leir som varer mer enn ett døgn, regnes 6
timer eller mer inn i det nye døgnet som et helt nytt døgn.
5

Andre bestemmelser

5.1

For prester og diakoner ved institusjoner og sykehus som på grunn av
bemanningssituasjonen ikke kan få etablert en beredskapsordning fordelt på flere etter
Hovedtariffavtalens bestemmelser, skal det ytes en godtgjøring som fastsettes lokalt.

5.2

Planer for kompetanseutvikling og faglig veiledning utarbeides av arbeidsgiver og
innarbeides som en del av den samlede plan for gjennomføring av kompetansehevende
tiltak, jf. Hovedtariffavtalen kapittel 3 pkt. 3.3.2.

5.3

Kirkelig tilsatt kan pålegges å tjenestegjøre etter behov på alle tjenestesteder innenfor
fellesrådets tjenesteområde.

5.4

HTA kapittel 1 § 5 pkt. 5.3.2 annet punktum gjelder ikke for arbeidstakere som er
omfattet av unntak fra aml. § 10-8 fjerde ledd, jf. forskrift om unntak fra
arbeidsmiljøloven for visse typer arbeid og arbeidstakergrupper 2005-12-16 nr. 1567
§ 5.

5.5

For åpning av tidligere brukt grav og arbeid ved krematorieovner kommer HTA
kapittel 1 § 5 pkt. 5.9 om smusstillegg til anvendelse.
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