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År 2007 den 4. desember ble det holdt
forhandlingsmøte mellom NHO Grafisk og
Fellesforbundet vedrørende
dispensasjonsavtale for arbeid i perioden

lørdag kl 12.00 og søndag kl 22.00.

Tilstede.
For NHO Grafisk

For Fellesforbundet

Pål Stephensen
Bjørn Moen
Rolv Johnsen
Trond Bøe
Gaute Hartberg
Knut Øygard
Geir Olsen
Niels E. Killi
Tor Inge Sunde
Ingolf Sigurdsson

Partene ble enige om å inngå en dispensasjonsavtale
for bedrifterbundet av Overenskomst for
trykkerier,repro- og satsbedrifter og Overenskomst for bokbinderier mellom
NHO Grafisk og
Fellesforbundet om driftstid i tiden mellom lørdag
. 12.00
kl og søndag
kl.22.00, jf AML § 1010(4).
Dersom etterfølgende bestemmelser
er oppfyltkan parteneved lokalenighet avtale skift i
tiden mellom lørdag kl
. 12.00 og søndag
kl. 22.00
Det skal foreligge lokal enighet.
Antall arbeidstimer i et helgeskift begrenses oppad til bestemmelsen for skiftarbeid i
Overenskomstfor trykkerier,repro- og satsbedrifter - dog slik at hver arbeidet time fra lørdag
kl 12.00 til søndag kl 22.00 beregnes som 1,4 time ved beregningen av antall skilttimer.
Arbeidstidenmå fordeles innenfor
AMLs rammer.
Unntak fra helgearbeid.

23/12 kl 2300 til 26/12 kl 2200
30/12 kl 2300 til 01/01 kl 2200
Påsken fra onsdag før skjærtorsdag kl 1200 til 2. påskedag kl 2200

30/04 kl 2300 til 01/05 kl 2200
16/05 kl 2300 til 17/05 kl 2200
Onsdag før Kr. Himmelfart kl 1800 til Kr. Himmelfart kl 2200
Pinseaften fra kl 1200 til 2. pinsedag kl 2200
Kun fast ansatte eller vikarer for disse kan arbeide under denne avtale.
Det skal foreligge skiftavtale, arbeidsplan og bemanningsavtale.

Dersom det ikke er produksjon til å dekke alle ukens skift skal søndag prioriteres som fridag.
Dersom skift bortfaller pga arbeidsmangel mellom lørdag kl 12.00 og søndag kl 22.00 skal de
ansatte gis fri med betaling som om de hadde vært i arbeid.
Det kan ikke pålegges overtid i perioden lørdag klokken 12.00 til søndag klokken 22.00 for å
dekke opp for mannskapsmangel.
Betaling for arbeid mellom lørdag kl. 12.00 og søndag kl. 22.00 betales med et skilttillegg på
minimum 50% pr. time av husets grunnlønn for fagarbeider.
Videre gis det fri med lønn i inntil en dag forbindelse med deltakelse i barnedåp/navnedag og
konfirmasjon i nærmeste familie.
Denne avtalen følger forannevnte overenskomsters varighet og oppsigelsesbestemmelser.
Avtalen skal innarbeides i overenskomstene ved første tariffrevisjon.
Avtalen inngås med forbehold om godkjenning i Fellesforbundets forbundsstyre og trer i kraft

1. februar 2008.

Oslo, den 4. desember 2007

For Fellesforbundet

