
Side 1 av 3 

Vedlegg 2 til Oslo kommunes krav/tilbud nr 2 av 26.04.2010 kl 14.00 

 

 

Oslo kommune fremmer krav/tilbud slik det fremkommer nedenfor. Strykninger er markert 

med gjennomstrekning. Ny tekst er markert med fet tekst. 

 

 

1 Krav/tilbud til fellesbestemmelsene (del A) 

1.1 §2.1 

 

§ 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 

 

Ansettelser skal foretas skriftlig. 

 

Ved ansettelse og opprykk skal det i første rekke tas hensyn til søkernes kvalifikasjoner 

(formal- og realkompetanse samt skikkethet for stillingen).  Når søkere av begge kjønn står 

kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes kvinnelig søker når dette kjønn er underrepresentert. 

 

Partene er enige om å prioritere arbeidet med å rekruttere og beholde personer med 

minoritetsbakgrunn til stillinger på alle nivåer. 

 

Det skal som hovedregel ansettes i full stilling, med mindre omfanget av arbeidet eller en 

vurdering av arbeidssituasjonen tilsier noe annet.  Dersom forholdene ligger til rette for det 

gis deltidsansatte, ved ledighet i stilling, fortrinnsrett til å utvide sin arbeidsavtale inntil hel 

stilling.  Det forutsettes at den deltidsansatte er kvalifisert for stillingen. 

 

De lokale parter skal drøfte utarbeidelsen av retningslinjer for hvordan redusert bruk av 

deltidsstillinger kan oppnås. 

 

De lokale retningslinjene skal bl.a. inneholde: 

- Deltidsansatte skal melde fra om de ønsker utvidet stilling 

- Ved ledighet vurderes sammenslåing av deltidsstillinger 

- Det bør vurderes om deltidsansatte gjennom kompetanseheving kan kvalifiseres til å få 

utvidet sitt arbeidsforhold 
 

For ansettelse i faste og midlertidige stillinger vises til arbeidsmiljølovens bestemmelser i 

kap. 14 samt personalreglementet i Oslo kommune.  Arbeidsgiver skal minst en gang i året 

informere og drøfte prinsippene for bruk av innleid arbeidskraft og midlertidige stillinger. 

 

 

1.2 § 8.8.1 

 
§ 8.8.1  Omregningsfaktor 
Vakthavende må når som helst være disponibel for utrykning, men kan for øvrig innrette seg etter eget 

ønske med hensyn til privat arbeid hjemme, sengetid m.v. Vakthavende må dog sove på en plass hvor 

vedkommende uten vanskelighet kan vekkes ved fastsatt varsling. Slik hjemmevakt regnes med i 

arbeidstiden i forholdet 1:5. (tt-kode 0292).   
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Hvor beregning av arbeidstid etter forholdstallet 1:5 virker urimelig, kan kommunen eller 

organisasjonene ta opp spørsmålet om annen omregningsfaktor, jf. arbeidsmiljøloven § 10-4 fjerde 

tredje ledd. 

 

 

1.3 § 9.7.3 

 
§ 9.7.3  Andre arbeidstakere  
Arbeidstakere som ikke kommer inn under § 9.7.1 og 9.7.2, tilstås kr. 20, X- pr. arbeidet time for 

ordinært arbeid mellom kl. 17.00 og kl. 06.00 med mindre andre beløp fremgår av særbestemmelsene. 

(tt-kode 0259) 

 

1.4 § 10.1.2 

 
 § 10.1.2   Arbeidstaker som har ordinær tjeneste lør- og søndager 

Arbeidstaker med ordinær tjeneste på lørdager og/eller søndager får for denne et tillegg på kr 35,00 X 

pr. time i tiden lørdag kl. 00.00 til søndag kl. 24.00. Tillegget reguleres ikke i tariffperioden. (tt-kode 

0701 v/fastlønn, tt-kode 0270 v/timebetalt) 

  

Tillegget utbetales ikke: 

-     Under fravær av enhver art (jf. dog kap. 4) iberegnet ferie og fridager  

-     Til arbeidstaker som har en fast godtgjørelse for uregelmessig arbeidstid og/eller arbeid på 

lørdag/søndag 

-     For arbeid som etter andre bestemmelser betales med mer enn 50% tillegg til ordinær lønn eller 

etter lønnssats fastsatt særskilt for arbeid på søn- og helgedager og dager før disse. 

-     Det samme gjelder de som har fått særskilt kompensasjon i en eller annen form for lørdagsarbeid.  

 

1.5 § 18.1 

  

§ 18.1 Ikrafttreden, varighet 

Overenskomsten gjøres gjeldende fra 01.05.2008  til 30.04.2010. 01.05.2010 til 30.04.2012. 

  

 

1.6 § 18.3 

 

§ 18.3 2. avtaleår 

Før utløpet av 1. avtaleår skal det opptas forhandlinger mellom Oslo kommune og 

forhandlingssammenslutningene om eventuell lønnsregulering for 2. avtaleår. Partene er videre enig 

om at dersom en av partene krever det, skal det føres forhandlinger om pensjonsforhold. Jf dog 

fellesbestemmelsene kap. 7. Partene er enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den 

alminnelige økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet, og utsiktene for 2. avtaleår, samt 

lønnsutviklingen for arbeidere og funksjonærer i industrien i LO/NHO-området og andre 

sammenlignbare tariffområder. og pris- og lønnsutviklingen i 1. avtaleår. 

 

Hvis partene ikke blir enige ved forhandlinger, kan partene arbeidstakerorganisasjonene si opp 

tariffavtalen innen 14 dager etter at forhandlingene er avsluttet og med 14-fjorten-dagers 1 måneds 

varsel – med utløp tidligst 1.mai 2009. (likevel ikke til utløp før 1. mai 2011). 
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Partene velger selv hvilken fremgangsmåte som skal benyttes for å godkjenne et forhandlingsresultat 

eller meklingsforslag. 

 

Arbeidstakerorganisasjonenes valgte organer (representantskap, landsstyre, hovedstyre) skal ha 

fullmakt til å godkjenne et forhandlingsresultat eller meglingsforslag. 

  

Tvistebehandling (interessetvist) omfatter lønnsregulering etter første ledd ovenfor, og andre 

enkeltstående spørsmål vedrørende lønns- og arbeidsvilkår som partene er enige om å ta opp under 

forhandlingene. Andre lønns- og arbeidsvilkår kan ikke bringes inn før tariffavtalen er opphørt, jf. § 

18.1.  

 

 

2 Krav/tilbud til generelle særbestemmelser (del B) 

 

Avtale om bruk av fleksitid i Oslo kommune 

 

 
7.8

1
    Arbeidstidsbestemmelser betinget av ordningen med fleksibel arbeidstid er som følger: 

 

a.       Arbeidstid og kjernetid 

  

          Med kjernetid menes det tidsrom da alle må være i tjeneste. 

  

          Med ytre arbeidstid menes det tidsrom da arbeidstakerne kan være i tjeneste og der 

          ankomst og sluttid kan variere fra dag til dag. 

  

          Arbeidstakere med fleksibel arbeidstid har en kjernetid fra kl. 09.00 – 14.30. 

  

          Den ytre arbeidstiden ut over kjernetiden er fra kl. 07.00 06.00 – 09.00 og fra kl. 14.30 – 

          20.00 21.00 mandag til fredag hele året. 

  

          Det kan likevel ikke arbeides mer enn 12 timer pr. dag eller 48 timer pr. uke. 

  

          Etter individuell avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, kan det også opparbeides 

          fleksitid på frilørdager med inntil 5 timer i tidsrommet fra kl. 07.00 til 18.00. 

 

 

                                                 
1
 Ny nummerering iht PUA er innarbeidet her 


