Bestemmelser i Hovedtariffavtalens § 4.7 nr 6, samt §§ 5 og 6
skal for ansatte i Dnk(r) som er omfattet av særavtalen om
arbeidstid for prester og lederavtale for prester erstattes av
§§13-16 i HTA for staten, likevel slik at § 14 nr 1.andre setning
ikke gjelder.
Følgende bestemmelser gjelder i staten pr 1.5.2018

§ 13 Overtid
1. Overtidsarbeid skal være pålagt og kontrollerbart og
begrenses i overensstemmelse med forutsetningen i
arbeidsmiljøloven. Overtid skal i alminnelighet utføres i
direkte tilknytning til den alminnelige arbeidstid.
2. For pålagt overtidsarbeid utbetales et tillegg til
timelønnen på 50 % (overtidsgodtgjørelse). Tillegget økes
til 100 % for overtidsarbeid mellom kl. 20.00 og 06.00 og
for overtidsarbeid på lørdager, søn- og helgedager og etter
kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag, jul- og nyttårsaften
(forhøyet overtidsgodtgjørelse).
3. Etter avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i det
enkelte tilfelle kan pålagt opparbeidet overtid avspaseres
time for time. I tillegg til fritiden har arbeidstakeren i slike
tilfelle krav på å få utbetalt differansen mellom ordinær
lønn og overtidsgodtgjørelse (overtidstillegget).
4. Arbeidstakere i ledende stilling eller i særlig uavhengig
stilling, har som hovedregel ikke rett til
overtidsgodtgjøring. Slik godtgjøring kan likevel utbetales
for inntil 300 timer i kalenderåret når arbeidstakerne:

a) Følger dem de er satt til å lede.
b) Går inn i en oppsatt tjenesteliste (vaktplan).
c) Er pålagt overtidsarbeid av overordnet leder som kan
kontrollere utføringen av arbeidet.
5. Deltidsansatte godtgjøres med ordinær timelønn for
pålagt arbeid utover den fastsatte deltid. For pålagt arbeid
utover den alminnelige arbeidstid pr. dag eller pr. uke for
tilsvarende heltidsstilling, utbetales overtidsgodtgjøring
etter nr. 2 eventuelt at det avtales avspasering i samsvar
med nr. 3.
6. Arbeidstakere som etter tilkalling blir pålagt
overtidsarbeid uten direkte tilknytning til sin ordinære
arbeidstid, betales for 2 timer selv om arbeidet varer
kortere. Hvis arbeidet avbrytes, betales ikke ekstra for nytt
overtidsarbeid dersom dette påbegynnes innenfor de
beregnede 2 timer.
§ 14 Ukentlig fritid
1. Arbeidstaker skal ha en sammenhengende arbeidsfri
periode (ukefridag) på minst 36 timer i løpet av en uke, og
slik at det alltid inngår et helt kalenderdøgn. Denne fritid
skal fortrinnsvis legges på søndag og minst annenhver
søndag.
2. I tillegg til ukefridagen skal det i størst mulig
utstrekning gis ytterligere en fridag som skal strekke seg
over et helt kalenderdøgn. Denne fridag skal så vidt mulig
legges i sammenheng med ukefridagen.
3. Hvor sesongmessige variasjoner eller andre særlige
forhold gjør seg gjeldende, er partene enige om at etter

forutgående lokale drøftelser skal avvik fra bestemmelsene
forelegges KMD og hovedsammenslutningene til
godkjennelse.
4. Pålagt tjeneste på ukefridag/turnusfridag for
arbeidstakere i skift- og turnustjeneste betraktes som
overtidsarbeid og kompenseres med forhøyet
overtidsgodtgjørelse. Etter avtale mellom arbeidstaker og
arbeidsgiver kan det i hvert enkelt tilfelle inngås avtale om
at arbeidet skal avspaseres, jf. § 13 nr. 3. Pålagt
overtidsarbeid i direkte tilknytning til
skiftarbeidet/turnusarbeidet, betales med
overtidsgodtgjørelse eller forhøyet overtidsgodtgjørelse
etter reglene i § 13 nr. 2. Deltidsansatte kan ikke utbetales
forhøyet overtidsgodtgjørelse etter bestemmelsene her før
vilkårene for utbetaling av overtidsgodtgjørelse etter § 13
nr. 5 er oppfylt.
5. Dersom ukefridagen eller annen turnusfridag legges på
en helge-eller høytidsdag som ikke er søndag, skal dette
kompenseres med at arbeidstakeren får en ny turnusfridag.
Dagsverket regnes med i turnus. Kan slik fritid ikke gis,
utbetales overtidsgodtgjørelse tilsvarende 7,5 timer. Ved
pålagt tjeneste på slike dager ytes dessuten kompensasjon
etter § 16. For ukefridag som delvis faller på helge- eller
høytidsdager (jf. § 16), ytes ingen godtgjørelse.
Avløsningstidspunktet kan legges inntil 30 minutter inn på
helge- eller høytidsdager uten at ukefridagen betraktes som
delvis å falle på helge- eller høytidsdag.

§ 15 Natt-, lørdag- og søndagsarbeid mv.
1. For ordinært arbeid som utføres i tidsrommet mellom kl.
20.00 og kl. 06.00 utbetales et tillegg pr. klokketime som
svarer til 45 % av timelønnen. Tillegget utbetales i tillegg
til godtgjørelse etter nr. 4 og § 16 nr. 1 og 2.
2. Arbeidstakere som etter avtale har overtidsbetaling for
ordinært nattarbeid, skal ikke ha godtgjørelse etter nr. 1.
Nattidskompensasjon for arbeidstakere som har andre
tillegg som delvis kompenserer nattjeneste, fastsettes ved
lokale forhandlinger.
3. For den alminnelige arbeidstid i tiden mellom kl. 06.00
og kl. 07.00 og mellom kl. 17.00 og kl. 20.00 på dagene
mandag til fredag utbetales kr 15,00 pr. arbeidet time.
4. Arbeidstakere som blir pålagt å arbeide på lørdag eller
søndag, utbetales et tillegg på kr 55,00 pr. arbeidet
klokketime i tidsrommet lørdag kl. 00.00 til søndag kl.
24.00.
Tillegget utbetales i tillegg til godtgjørelse etter nr. 1 og
for de dager som etter § 16 nr. 1 og 2 faller på lørdag og
søndag.
5. For reservetjeneste/hvilende vakt betales det i tillegg til
tidberegning følgende godtgjørelse:
Fra kl. 06.00-20.00 kr 10,00 pr. løpende time.
Fra kl. 20.00-06.00 kr 20,00 pr. løpende time.
6. Arbeidstakere utbetales kr 200,00 pr. arbeidsdag de har
delt dagsverk dersom dagsverket inklusive opphold og
hvilepauser, strekker seg over minst 9 timer.

Arbeidstakere kan ikke pålegges å møte frem mer enn to
ganger pr. arbeidsdag.
Hvilepauser etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven eller
etter arbeidstakernes ønske, regnes i denne forbindelse
ikke som oppdeling av tjenesten. Tillegget skal ikke tilstås
dersom oppdelingen av dagsverket er godtgjort på annen
måte. Det fastsettes ved lokale forhandlinger hvilke
arbeidstakere som skal ha tillegget.
7. Reglene i denne paragraf gjelder ikke for arbeidstakere i
ledende stilling eller i særlig uavhengig stilling, med
mindre de i arbeidstiden følger dem de er satt til å lede.
Det fastsettes ved lokale særavtaler hvilke arbeidstakere
dette gjelder. Arbeidstakere som normalt ikke omfattes av
arbeidstidsbestemmelsene, skal gå inn under reglene i
forbindelse med tjeneste som går inn i en oppsatt
tjenesteliste (vaktplan).
§ 16 Helge- og høytidsdager
1. 1. og 17. mai samt nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag,
påskeaften, 1. og 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 1. og
2. pinsedag og 1. og 2. juledag er fridager såframt
tjenesten tillater det. Arbeid på slike dager (ikke overtid)
godtgjøres med timelønn tillagt 100 %, såframt det ikke
lokalt avtales at helgedagstjeneste skal kompenseres med
fritid.
Fritiden skal eventuelt svare til det dobbelte av antall
arbeidede timer på nevnte dager.
Kompensasjon etter dette punkt kommer i tillegg til
godtgjørelse etter § 15 nr. 1, 3 og 4.

2. I den utstrekning tjenstlige hensyn tillater det, skal
arbeidstakeren få fri fra kl. 12.00 følgende dager: Onsdag
før skjærtorsdag, pinse-, jul- og nyttårsaften. Dersom dette
ikke lar seg gjøre av hensyn til tjenesten, utbetales
arbeidstakeren timelønn tillagt 100 %.
Kompensasjon etter dette punkt kommer i tillegg til
godtgjørelse etter § 15 nr. 1, 3 og 4.
3. Reglene i denne paragraf gjelder ikke for arbeidstakere i
ledende stilling eller i særlig uavhengig stilling, med
mindre de i arbeidstiden følger dem de er satt til å lede.
Det fastsettes ved lokale særavtaler hvilke arbeidstakere
dette gjelder, jf. § 13 nr. 4.
4. Arbeidstakere som normalt ikke omfattes av
arbeidstidsbestemmelsene, skal gå inn under reglene i
forbindelse med tjeneste som går inn i en oppsatt
tjenesteliste (vaktplan).

HTA pkt 3.6 Tilleggslønn erstattes for ansatte i Dnk(r) av
bestemmelser i vedlegg 4 i HTA for staten.
HTA Stat Vedlegg 4: Pensjonsgivende variable tillegg iverksatt
01.08.1993 (gjeldende fra 01.05.2018)

I Variable tillegg som er pensjonsgivende
1. Hovedregel
Forutsigbare tillegg, avtalt i tariffavtale, for arbeid som
forekommer regelmessig gjennom året og som er vederlag
for arbeid i ordinær stilling er pensjonsgivende.
2. Unntak
Tillegg som ikke skal regnes med i pensjonsgrunnlaget:
− Tillegg som er kompensasjon for merarbeid utover
ordinær stilling, samt overtid.
− Tillegg som partene lokalt eller sentralt, av spesielt
angitte grunner, har avtalt eller klart forutsatt ikke
skal være pensjonsgivende.
− Nye eller vesentlig endrede vakt-/turnustillegg og
andre variable tillegg som gis lokalt til den enkelte
arbeidstaker mindre enn 2 år før
pensjoneringstidspunktet dersom det ikke er en
konsekvens av sentrale avtaler eller er begrunnet i
arbeidsmessige forhold.
− Tillegg som betales i henhold til bonus/produktivitetsavtaler eller lignende og som
utbetales som et kronebeløp begrunnet i økonomisk
resultat.

II Beregning av pensjonsgivende tillegg
1. Det fastsettes et normert pensjonsgrunnlag.
2. Størrelsen av det pensjonsgivende tillegg fastsettes
forskuddsvis ved hvert årsskifte på grunnlag av forrige års
gjennomsnittlige verdi av de variable tillegg. Arbeidsgiver
meddeler grunnlaget til den enkelte.
3. For nye arbeidstakere fastsetter arbeidsgiveren nivået
for det normerte pensjonsgivende tillegg ut fra forventet
omfang av de variable tillegg.
III Beregning av pensjonsgrunnlaget
1. Dersom summen av de samlede variable tillegg utgjør et
kronebeløp mindre enn kr 6400 tas de ikke med i
pensjonsgrunnlaget.
2. Pensjonsgrunnlaget for de samlede variable tilleggene
kan ikke settes høyere enn kr 66 000

