
Avtale om produksjon av nyhetsavis til hellig- og høytidsdager
MBLog Fellesforbundet har forhandlet med utgangspunkt i avtale av 23. mars
2011, og blitt enige om følgende avtale for virkeområdet til Avisoverenskomsten
og Pakkerioverenskomsten.

Nyhetsavis på hellig- og høytidsdager
Det er adgang til å utføre nødvendig arbeid knyttet til produksjon av nyhetsavis
på hellig- og høytidsdager. Dog skal det ikke arbeides fra kl 00.00 natt til
skjærtorsdag fram til kl 14.00 1. påskedag. Det er likevel adgang til å utføre
nødvendig arbeid i forbindelse med avis påskeaften. Det skal heller ikke
arbeides mellom kl 12.00 julaften til kl 14.00 2. juledag og fra kl 12.00
nyttårsaften til kl 14.00 1. nyttårsdag.

Før slikt arbeid kan i gangsettes skal spørsmål om varsling, bemanning og
arbeidsplan fastsettes gjennom enighet i en lokal avtale. De sentrale parter tiltrer
forhandlingene dersom en av de lokale parter ber om det.

Arbeid i forbindelse med produksjon av nyhetsaviser til hellig- og høytidsdager
samt påskeaften, iverksatt etter denne bestemmelsen skal kompenseres med et
særskilt tillegg på 200% pr time og opparbeidelse av rett til en betalt fridag pr
arbeidet dag/skift.

For arbeidstakere som har ukebaserte skifttillegg skal avisoverenskomstens
ordinære timebaserte skiftsatser benyttes. Tillegget for spesielt ubekvem
arbeidstid utbetales ikke.

Betalingsbestemmelsene i denne avtalen gjelder med mindre de lokale parter
blir enige om annet. Det kan også avtales lokalt at opparbeidede fridager kan
inngå i en gjennomsnittsberegning av arbeidstiden.

2. Avtalens varighet
Denne avtale gjelder for tariffperioden 2016 - 2018, dvs. t.o.m. 31. mars 2016 og
prolongeres automatisk så lenge revisjonen av Avisoverenskomsten i 2018 pågår
ved forhandlinger/mekling. Dersom tariffrevisjonen gjennomføres som et
samordnet oppgjør, videreføres avtalen for en ny tariffperiode på samme måte,
med mindre partene blir enige om annet.

Avtalen er ikke til hinder for at partene kan reise krav om endringer i vilkår og
forutsetninger knyttet til denne avtalen ved ordinære tariffrevisjoner.

Merknad:Vilkår i eksisterende lokale avtaler og praksis om søndagsaviser kan
ikke endres uten enighet.

Avtalen trer i kraft 10. juni 2016.
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