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Avtaler om arbeidstid i forbindelse med håndteringen av korona-pandemien
Det vises til brev datert 23. mars 2020 hvor Arbeids- og sosialdepartementet ber om en redegjørelse
for hvilke avtaler organisasjonene har inngått og hvilke initiativ organisasjonene har tatt for å få til
avtaler om arbeidstid.
Arbeidsgiverforeningen Spekter organiserer flere virksomheter med samfunnskritisk drift så som
helseforetakene, eldreomsorg, kollektivtrafikkoperatører, infrastrukturforvalterne Bane NOR, Avinor
og Statnett med flere. Vi er for tiden i tett dialog med både virksomhetene og
arbeidstakerorganisasjonene for å inngå avtaler som sikrer nødvendig handlingsrom i møte med den
pågående koronapandemien.
Det har så langt resultert i at det er inngått sentrale avtaler med organisasjonene innenfor
sykehussektoren hvor det er hensiktsmessig med sentrale avtaler. LO Stat og Spekter har innenfor
øvrige virksomheter gått ut med en felles oppfordring til lokale parter om å finne avtaleløsninger
som balanserer virksomhetens driftsbehov med arbeidstakerens behov i den pågående situasjonen.
Følgende avtaler er inngått:
•

Det er inngått avtaler om utvidet bruk av overtid gjeldende for helseforetakene, Lovisenberg
Diakonale sykehus AS og Martina Hansens Hospital AS, Avtale om bruk av utvidet overtid er
inngått med Norsk Sykepleierforbund og øvrige forbund i Unio, forbundene i LO
(Fagforbundet, Fellesorganisasjonen og El g IT-forbundet), YS (Delta og Parat), SAN (NITO,
Norges Farmaceutiske Forening og Den norske Jordmorforening) samt
Akademikerforbundene utenom Den norske legeforening. Avtalene innebærer blant annet
at grensene for overtidsarbeid i 2020 er 400 timer uten krav til nærmere avtale eller
samtykke fra Arbeidstilsynet. Avtalen med Norsk Sykepleierforbund om utvidet overtid
gjelder også for andre medlemsvirksomheter i Spekter.

•

Det er inngått avtaler om avvikende arbeidstidsordninger gjeldende for helseforetakene,
Lovisenberg Diakonale sykehus AS og Martina Hansens Hospital AS. Avtalene er inngått med
Norsk Sykepleierforbund, LO-forbundene, YS-forbundene og SAN-forbundene (Den norske
Jordmorforening, Norges Farmaceutiske forening og NITO) Avtalene åpner for at
arbeidsplaner kan legges om med 3 dagers varsel og gir et utvidet handlingsrom for en
fleksibel fordeling av arbeidstiden.
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•

Det er inngått avtale med Den norske legeforening om tilpassede regler for
arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden. Dette omfatter blant annet at
arbeidsplaner kan endres på 3 dagers varsel, og det er gjort unntak fra vilkåret om
rullerende planer basert på antall leger i vaktsjiktet. Denne avtalen gjelder for
helseforetakene, Lovisenberg Diakonale Sykehus AS og Martina Hansens Hospital AS.

Som tidligere nevnt har LO-Stat og Spekter i felleskap oppfordret til at det inngås avtaler lokalt. Det
er frem til nå inngått avtaler blant annet i Statnett, Avinor Flysikring, Vy Buss, Sporveien, Mantena og
Norlandia. Det er fortsatt pågående prosesser i flere virksomheter.
Spekters vurdering av situasjonen på det nåværende tidspunkt er at partene ser ut til kunne inngå
avtaler om arbeidstid der hvor det er nødvendig. Hvis dette mot formodning skulle endre seg, vil
Spekter påny ta kontakt med departementet.
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