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1.

2.

Overenskomstens omfang

Partene lokalt har ansvar for å definere hvem overenskomsten skal gjelde for. Overens
komsten bør ikke omfatte ledelsen eller ansatte som har til oppgave å være arbeidsgivers
representant i forhandlinger.

Gjennomføring av de lokale forhandlingene

Generelt

Under forutsetning av at forbund/forening tilsluttet SAN tilfredsstiller vilkårene i hovedavtalens
§ 5, vil det kunne føres forhandlinger om opprettelse/revisjon av overenskomstens del B.
For forhandlingene i område 10 helseforetak vises til “Avtale om forhandlingssystem i
overenskomstområde helseforetak” datert 14. desember 2017.

De lokale forhandlingene

Lønnsforhandlingene og lønnsdannelsen skal skje lokalt.
Arbeidsgiver skal sørge for at de tillitsvalgte, så tidlig som mulig og senest 14. dager før
forhandlingsstart lokalt, har tilgang til relevant informasjon/lønnsdata som understøtter

forhandlinger basert på de avtalte kriteriene; herunder lønnsdata fordelt på kjønn. Det skal
gis oversikt over lønn for de ulike grupper, fordelt på kvinner og menn. For de virksomheter i
Spekter området som er omfattet av offentleglova, vises dessuten til denne.
Lokale forhandlinger skal føres på grunnlag av det inntektspolitiske grunnlag for
forhandlingene. Dessuten skal følgende kriterier legges til grunn:
• Virksomhetens økonomi
• Produktivitet
• Fremtidsutsikter
• Konkurranseevne, herunder lønnsmessig markedstilpassing
Partene sentralt har ikke fastsatt kriterier for de lokale forhandlingene i overenskomst
områdene 10 og 13. I god tid før for B-dels forhandlingene starter skal partene lokalt drøfte
kriterier for lokal lønnsdannelse tilpasset virksomhetene i overenskomstområde 10 og 13. I
denne sammenhengen er det viktig å ta hensyn til:
• Helsepolitiske føringer, inkludert prioriteringsforskriften
• Oppnå kostnadseffektivitet, faglige mål og kvalitet i helseforetakene
• Sikre målrettet og effektiv bruk av personalressurser og andre ressurser
• Rekruttere, beholde og utvikle kompetente og motiverte medarbeidere
I den enkelte virksomhet skal det årlig foretas individuelle lønnsvurderinger på bakgrunn av
lønnssamtale med den enkelte og bl.a. basert på:
• Anvendt kompetanse
• Jobbutførelse
• Arbeids- og ansvarsområde
Lønnssamtale skal også gjennomføres med arbeidstakere som er unntatt overenskomsten.
Partene er enige om å ta hensyn til viktigheten av både spisskompetanse og tverrfaglig
teamarbeid.

(Med forbehold om trykkfeil.)

Praktisk gjennomføring og kriterier for vurderingene skal drøftes mellom de lokale parter.
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Virksomheten skal i forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene også foreta en lønnsvurdering av arbeidstakere som er fraværende på grunn av foreldrepermisjon.

IV

Etter reelle forhandlinger med og for SANs forbund/foreninger og SAN-grupper i de enkelte
virksomhetene, skal lønnsreguleringene gis fra 1. april 2018, med mindre partene lokalt blir
enige om noe annet.

3.

III
1.

Likestilling mellom kjønnene

De sentrale parter er enige om at det ikke skal være differensiering av lønn som skyldes
kjønn. De lokale parter skal føre forhandlinger etter dette prinsipp.

1.

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønn ved sykdom, svangerskap, m.v.

Følgende skal legges til grunn som minstestandard som skal gjelde i overenskomstene:
a) Lønn ved sykdom, mv
Når en som er ansatt og har tiltrådt stilling i virksomheten er borte fra arbeidet med rett
til sykepenger, svangerskapspenger og foreldrepenger etter bestemmelsene i folketrygdloven, skal vedkommende være sikret en godtgjørelse tilsvarende full lønn i sin heltids- eller
deltidsstilling, uten hensyn til bestemmelsene om inntektsbegrensning (G-begrensningen).
Dette gjelder også ved fravær med rett til sykepenger i forbindelse med kronisk sykt eller
funksjonshemmet barn.

Merknad: Denne bestemmelsen innebærer ikke endring av praksis når det gjelder opptjening av
feriepenger under fravær som nevnt. Den innebærer heller ikke endring av praksis eller avtaler
vedrørende opptjening av ansiennitet eller rettigheter under fraværet. Når den ansatte i forbindelse
med fødsel og adopsjon har forlenget permisjon og redusert ytelse i h.h.t. folketrygdloven, reduseres
godtgjørelsen tilsvarende.
b) Lønn ved omsorgspermisjon
Arbeidstaker som tar omsorgspermisjon etter bestemmelsene i arbeidsmiljølovens § 12-3 nr
(1) skal sikres 2 uker (10 dager) fri med lønn. Permisjonen avvikles normalt i løpet av de to
første ukene etter hjemkomst.
c) Lønn ved fri til amming
Arbeidstaker som arbeider hel dag og som tar fri i henhold til arbeidsmiljøloven § 12-8
(amming) skal i barnets første leveår være sikret tjenestefri med lønn i inntil 2 timer pr. dag.
d) Lønn ved repetisjonsøvelse
Arbeidstaker med mer enn 6 måneders sammenhengende tjeneste i virksomheten, skal være
sikret lønn under repetisjonsøvelse. Når repetisjonsøvelsen varer mer enn en uke (7 dager),
skal det gjøres fradrag i den sivile lønn for lønn og annen godtgjørelse fra det offentlige.
e) Velferdspermisjon
Praktisering av velferdspermisjoner fastsettes i den enkelte virksomhet.

2.
3.

V

Gruppelivsforsikring

Arbeidstaker skal være sikret medlemskap i en kollektiv gruppelivsforsikring.

Prøvetid og oppsigelse

Det kan ved ansettelse avtales en prøvetid på 6 måneder. I prøvetiden gjelder normalt 1
måneds gjensidig oppsigelsestid.
For fast ansatte arbeidstakere skal den gjensidige oppsigelsesfristen være normalt minst 3
måneder.

Forholdet til andre overenskomster

De lokale parter kan i del B av overenskomsten gjøre tariffavtaler fra andre sektorer gjeldende
for spesielle grupper av arbeidstakere i henhold til hovedavtalen § 4. I så fall gjelder ikke
de bestemmelser som de sentrale parter avtaler for arbeidstakere i Spekter-området for
vedkommende gruppe arbeidstakere. Dette innebærer imidlertid ikke at hovedavtalen for
vedkommende tariffavtale gjøres gjeldende.

Bestemmelser som skal gjelde uavhengig av
innholdet i virksomhetenes B-deler

Avtalefestet pensjon (AFP)

Arbeidstakere som har fylt 62 år kan gå av med avtalefestet pensjon. For AFP i Spekter-
området gjelder de vilkår som gjelder for fellesordningen for AFP i privat sektor.
Virksomhetene skal være tilsluttet denne ordningen med mindre de er eller blir tilsluttet en
annen ordning som gir tilsvarende eller bedre vilkår.

2.

Avtalefestet ferie

Partene har forskuttert den femte ferieuken, jfr. ferieloven § 15, slik at ferie etter ferieloven
og avtalefestet ferie til sammen utgjør 30 virkedager. Av dette utgjør den avtalefestede ferien
5 virkedager.
Ekstraferie for arbeidstakere over 60 år på 6 virkedager opprettholdes, jfr. ferieloven § 5 nr.
1 og 2.
Arbeidstaker kan kreve fem virkedager fri hvert kalenderår, jfr. ferieloven § 5 nr. 4. Deles den
avtalefestede ferien, kan arbeidstaker bare kreve å få fri så mange dager som vedkommende
normalt skal arbeide i løpet av en uke.
Dersom myndighetene beslutter å innføre den femte ferieuken i ferieloven, skal den
avtalefestede ferien reduseres tilsvarende.
Feriepenger beregnes i samsvar med ferielovens § 10.
Den alminnelige prosentsats for feriepenger skal være 12 % av feriepengegrunnlaget, jf.
ferielovens § 10 nr. 2 og 3.
Dersom myndighetene beslutter å utvide antall feriedager i ferieloven, er det partenes
forutsetning at ovennevnte tall legges til grunn som feriegodtgjørelse for tilsvarende periode.
Arbeidsgiver fastsetter tidspunktet for den avtalefestede ferien etter drøftinger med de
tillitsvalgte eller den enkelte arbeidstaker samtidig med fastsettelsen av den ordinære ferie.
Arbeidstaker kan kreve å få underretning om fastsettelse av den avtalefestede del av ferien
tidligst mulig og senest to måneder før avviklingen, med mindre særlige grunner er til hinder
for dette.
Arbeidstaker kan kreve å få feriefritid etter denne bestemmelse uavhengig av opptjening av
feriepenger.
Dersom driften helt eller delvis innstilles i forbindelse med ferieavvikling, kan alle arbeids
takere som berøres av stansen, pålegge å avvikle ferie av samme lengde uavhengig av
opptjeningen av feriepenger.
Arbeidstaker kan kreve at den avtalefestede delen av ferien gis samlet innenfor ferieåret,
jfr. ferielovens § 7 nr. 2, slik at 1 ukes sammenhengende ferie oppnås. Dette innebærer at
en feriedag etter ferieloven gis sammen med den avtalefestede ferien, slik at restferie etter
ferieloven, jfr. § 7 nr. 2, og avtalefestet ferie utgjør 2 perioder på 6 virkedager hver.
Hovedorganisasjonene oppfordrer partene til å plassere den avtalefestede ferie slik kravet til
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produktivitet i størst mulig grad blir ivaretatt, for eksempel i forbindelse med Kristi Himmel
fartsdag, påsken, jul og nyttårshelgen.

Protokoll A-del

Ved skriftlig avtale mellom bedriften og den enkelte, kan den avtalefestede ferien overføres
helt eller delvis til neste ferieår.
For skiftarbeidere tilpasses den avtalefestede ferien lokalt, slik at dette etter full gjennomføring utgjør 4 arbeidede skift.

3.

4.

Fjernarbeid/hjemmekontor

Fjernarbeid/hjemmekontor skal være frivillig og avtales skriftlig. Partene forutsetter at
forsikringsordninger rundt fjernarbeid/hjemmekontor avklares.

Livsfasepolitikk

Partene er enige om at den enkelte virksomhet skal legges til rette for en tilpasset arbeids
situasjon i ulike faser av yrkeslivet.
Med bakgrunn i stigende andel av eldre arbeidstakere og med bakgrunn i IA-avtalens vekt
legging av å legge forholdene til rette for at eldre arbeidstakere kan stå lengre i arbeid, er det
viktig at partene lokalt drøfter aktuelle virkemidler som vil bidra i denne forbindelsen.

5.

Kompetanseutvikling

Partene erkjenner den store betydning økt utdanning har for den enkelte, virksomhetens
utvikling og samfunnet, jf. HA § 44. Utviklingen av kompetanse gjennom etter- og videre
utdanning må bygge på virksomhetens nåværende og fremtidige behov.
Med de enbdringsbehov som arbeidslivet i dag preges av, ser partene det som viktig at
arbeidstakerne øker sine kunnskaper og styrker sin kompetanse, og at virksomheten legger
stor vekt på planmessig opplæring av sine ansatte for at disse skal kunne møte virksomhetens fremtidige behov.

6.

Reguleringsbestemmelse for annet avtaleår

Før utløpet av første kalenderår skal det opptas forhandlinger mellom Spekter og SAN
om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. Forhandlingene skal føres på grunnlag av
kriteriene i pkt II 2, og den alminnelige økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet og
utsiktene for 2. avtaleår.
Forhandlingene føres på grunnlag av reglene i hovedavtalen § 7.
Hvis de sentrale avtaleparter ikke blir enige ved forhandlingene, kan SAN innen 14 dager
etter at forhandlingene er avsluttet si opp overenskomsten med 14 dagers varsel.
SANs vedtaksføre organer og styret i Spekter skal ha fullmakt til å godkjenne et forhandlingsresultat etter et meglingsforslag.

Merknad:
Det kan ved mellomoppgjøret 2019 forhandles om tilpasninger i overenskomstene som følge av
eventuell implementering av ny tjenestepensjon.

7.

Overenskomstenes ikrafttreden og varighet

Overenskomstene gjelder fra 1. april 2018 til og med 31. mars 2020, og videre for 1 – ett – år
av gangen dersom ikke en av hovedorganisasjonene sier dem opp med 3 – tre – måneders
varsel. Gyldig oppsigelse må omfatte samtlige overenskomster i overenskomstområdet.
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Overenskomst inngått mellom SPEKTER/Norsk
Medisinaldepot AS og SAN/Norges Farmaceutiske
Forening v/NFFs bedriftsgruppe ved NMD for
perioden 2018 – 2020.

3.5

3.6

§1 Omfang og virkeområde

Overenskomstens del B beskriver rettigheter og plikter som ikke er hjemlet i lov eller andre
avtaler. Overenskomsten gjelder for NFFs medlemmer i apotek.
Overenskomsten gjelder ikke for apotekere og bestyrere.

§ 4 Merarbeid/overtid

§ 2 Oppsigelsesfrister
2.2
2.3

4.1

Prøvetid

Ved ansettelse på prøvetid gjelder normalt 1 måneds gjensidig oppsigelsestid.

Fast ansatt

For fast ansatt er den gjensidige oppsigelsesfristen 3 måneder.

3.2

3.3

Arbeidstidens lengde

Den ukentlige arbeidstid er 39 timer i uken inklusiv ½ time spisepause.

4.2

Arbeidstidens plassering

3.3.1 Åpning og stenging
Den farmasøyt som har ansvar for apotekets åpning og/eller stenging, får den nødvendige tid
medregnet i den ukentlige arbeidstiden.

Endring i arbeidsplan

Endring i avtalt arbeidstidsordning kan bare skje etter at personalet ved den tillitsvalgte har
fått anledning til å uttale seg og etter at bestående arbeidstidsordning er sagt opp skriftlig
med 4 ukers varsel. Ny arbeidstidsordning kan ikke iverksettes før utløpet av varslingsfristen
på 4 uker med mindre partene er enige om noe annet.
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Overtid

Overtid er pålagt arbeid utover en samlet ukentlig arbeidstid på 39 timer.
For overtidsarbeid skal kompensasjon gis enten i form av fritid eller som lønn idet hver
overskytende arbeidet time regnes som 1 ½ time hverdager mellom kl. 0800 og 2100 og
lørdager mellom kl. 0800 og 1300. På hverdager før kl. 0800 og etter kl. 2100, lørdager etter
kl. 1300 og på søn-, hellig- og høytidsdager regnes hver overskytende time som 2 timer.

Gjennomsnittsberegning

Arbeidstiden ordnes slik for den enkelte farmasøyt at arbeidstiden etter kl. 1700 på ukens fem
første dager begrenses til høyst 2 ganger per uke, med mindre arbeidsgiver og arbeidstaker
blir enige om noe annet. Bestemmelsen brukes på en fleksibel måte.

3.4

Protokolltilførsel:
Partene er enige om at det er ønskelig at andelen delposter i apotek reduseres, og at forholdene legges til rette for at deltidsansattes poststørrelse kan økes der dette er naturlig. Partene ønsker å påpeke
at kompensasjonen for merarbeid på 33 1/3% kun kommer til anvendelse når merarbeidet er pålagt.

Alminnelig arbeidstid skal ikke overstige 9,5 timer i døgnet og 39 timer i uken. Ved skriftlig
avtale kan den alminnelige arbeidstid ordnes slik at den over en periode på høyst 1 år blir
gjennomsnittlig 39 timer per uke. Arbeidstiden skal ikke overstige 51 timer i noen enkelt uke.
Den alminnelige arbeidstid kan plasseres innenfor apotekets åpningstid.

Merarbeid

Merarbeid er pålagt arbeid utover den kontraktsmessige arbeidstid, opptil en samlet ukentlig
arbeidstid på 39 timer.
For merarbeid skal kompensasjon gis enten i form av fritid eller som lønn, idet hver over
skytende arbeidet time regnes som 1 1/3 time hverdager mellom kl. 0800 og 1700, lørdager
kl. 0800 og kl. 1300. Utenom disse tidspunkt kompenseres som ordinære ulempetillegg.

Midlertidig ansatt

For midlertidig ansatt er den gjensidige oppsigelsesfristen 1 måned eller ved oppdragets slutt.

§ 3 Arbeidstid
3.1

Fridager

Arbeidstiden skal ordnes slik at farmasøyten får minst en fridag hver 14. dag. Fridagen skal
fortrinnsvis gis på dager før eller etter søn- og helligdager.
Om farmasøyten er fraværende på sin fridag på grunn av f.eks. sykdom, ferie, militærtjeneste
eller fordi fridagen faller på en hellig- eller høytidsdag, har farmasøyten ikke krav på ny fridag.
Om farmasøyten ikke har opparbeidet tid til fridag, f.eks. på grunn av fravær ved sykdom,
ferie, militærtjeneste eller fordi det inntreffer hellig- eller høytidsdager i opparbeidelsestiden,
skal farmasøyten likevel ha sin oppsatte fridag. Opparbeidede fridager som faller på mandag,
tirsdag eller onsdag etter palmesøndag kan legges til påskeaften. Dette gjelder bare dersom
apoteket holder åpent påskeaften.

B-del

2.1

Spisepauser

I den alminnelige daglige arbeidstid medregnes en spisepause på 15 minutter ved 4 til 5
timers sammenhengende arbeidstid. Når den sammenhengende arbeidstid utgjør 5 timer
eller mer, er spisepausen på 1/2 time. Spisepausen er til arbeidstakerens fri disposisjon.

§ 5 Lønn
5.1

5.2

Definisjoner

Månedslønn er årslønn dividert med 12.
Timelønn er månedslønn dividert med 164.
Når det er nødvendig å beregne lønn for del av måneden, divideres månedslønnen med
månedens dagantall fratrukket søndager. Det fremkomne beløp multipliseres med antall
dager fratrukket søndager som faller i det tidsrommet arbeidstakeren er i arbeid.

Lønnsvurdering

Minstelønn ved ansettelse er:
Reseptarfarmasøyt kr 400 000 (kr 33 333,33 pr mnd)
Provisorfarmasøyt / mastergrad i farmasi kr 470 000,- (kr 39 166,67 pr mnd)
Studenter med lisens avlønnes med minimum reseptars minstelønn.
Studenter uten lisens avlønnes med minimum 80% av reseptars minstelønn.
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Ved lønnsfastsettelse ved ansettelse legges det vekt på egnethet, dokumentert relevant
yrkeserfaring og utdannelse. Lønn vurderes også mot lokalt arbeidsmarked (markedslønn).
Det skal hvert år gjennomføres individuelle lønnsvurderinger hvor kriteriene; anvendt
kompetanse, jobbutførelse og arbeids- og ansvarsområdet tillegges vekt.

5.3

Ulempetillegg

5.3.2 Lørdag
Kl. 0000 til kl. 0800 regnes hver arbeidet time som 2 timer.
Kl. 1300 til kl. 1500 regnes hver arbeidet time som 1 1/2 time.
Kl. 1500 til kl. 2400 regnes hver arbeidet time som 2 timer.
Den enkelte farmasøyt kan på lørdager pålegges inntil 9 timer arbeidstid mellom kl. 0800
og kl. 1300 i løpet av en kalendermåned uten særskilt kompensasjon. Slik arbeidstid utover
9 timer pr. kalendermåned kompenseres ved at hver av de overskytende timer regnes som
1 1/3 time. Kompensasjon skal gjøres opp i form av lønn.
5.3.3 Søndager
Arbeid på søndager godtgjøres som overtid.
5.3.4 Hellig- og høytidsdager
For arbeid jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften regnes hver arbeidet time som 2 timer.

5.5

Tillegget kommer til anvendelse for den farmasøyt som har eller blir pålagt hovedansvaret
for dette arbeidsområdet.
Tillegget bortfaller i perioder når farmasøyten oppebærer bestyrer-/stedfortredertillegg.
6.1.4 Stedfortredergodtgjørelse
Når apotekeren er fraværende utbetales et tillegg på 12,5% til den farmasøyt som fungerer
som apotekers stedfortreder i minst 7 dager i sammenheng. Det skal ikke betales stedfortredergodtgjørelse hvis det utbetales førsteprovisortillegg/første- farmasøyttillegg.
Når bestyreren er fraværende utbetales et tillegg på 12,5% til den farmasøyt som fungerer
som bestyrers stedfortreder i minst 7 dagers i sammenheng. I det aktuelle tidsrom forutsettes
stedfortreder for bestyreren å arbeide minimum 30 timer pr. uke.
6.1.5 Begrensninger
En farmasøyt kan ikke oppebære mer enn 1 funksjonstillegg etter denne paragraf. I en p
 eriode
der en farmasøyt samtidig innehar flere funksjoner som hver for seg ville gitt funksjonstillegg,
skal det høyeste av disse utbetales.

§ 7 Sykefravær og permisjoner
7.1

Møter

Ved apotekets informasjonsmøter, møter på apoteket i forbindelse med kampanjer,
apotekgruppemøter og personalmøter som ikke kan legges innenfor farmasøytens oppsatte
arbeidstid, kompenseres møtetiden time for time.
Pålagte opplæringstiltak som ikke kan legges innenfor apotekets vanlige åpningstid
kompenseres etter bestemmelsene om ulempetillegg. Pålagte møter/opplæringstiltak på

lørdag og søndag godtgjøres som overtid.

Tilkalling til apotek

Farmasøyt som i henhold til apotekets lukningsregler ekspederer nødvendige medisiner utenom apotekets ordinære åpnings- og vakttider, eller tilkalles av andre grunner, gis
godtgjørelse for totalt medgått tid pr. utrykning (reise inklusive) + 100% tillegg. Minste

godtgjørelse skal tilsvare lønn for 1 time. Eventuelle reiseutgifter dekkes av apoteket.

Funksjonstillegg

6.1.1 1.Provisor-/1.farmasøyttillegg
12,5% av lønn etter pkt 5.1.
Provisor/reseptar må ha minst 30 timers post for å kunne tilsettes i slik stilling.
6.1.2 Enefarmasøyttillegg
I apotek med bare en farmasøyt utenom apotekeren utbetales et tillegg til farmasøyten på
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Sykefravær, svangerskap, fødsel, adopsjon og pleie

Når en som er ansatt og har tiltrådt stilling i virksomheten er borte fra arbeidet med rett
til sykepenger, svangerskapspenger, og foreldrepenger etter bestemmelsene i folketrygdloven, skal vedkommende være sikret full lønn i sin heltids- eller deltidsstilling, uten hensyn til
bestemmelsene om inntektsbegrensning (G-begrensningen). Dette gjelder også ved fravær
med rett til sykepenger i forbindelse med kronisk sykt eller funksjonshemmet barn.
Når den ansatte i forbindelse med fødsel og adopsjon har forlenget permisjon og redusert
ytelse i h.h.t. folketrygdloven, reduseres godtgjørelsen tilsvarende.

7.1.2 Amming
Arbeidstaker som arbeider hel dag og som ammer sitt barn gis tjenestefri med lønn inntil 2
timer per dag i barnets første leveår.

7.2

7.3

§ 6 Tillegg
6.1

6.1.3 Tillegg for informasjons-/opplæringsfarmasøyt
10% tillegg til lønn etter pkt 5.1.

For arbeidstid til andre tider enn mellom kl. 0800 og kl. 1700 mandag til fredag gis ulempetillegg
etter følgende beregningsregler:

5.3.1 Mandag til fredag
Kl. 0000 til kl. 0800 regnes hver arbeidet time som 2 timer
Kl. 1700 til kl. 2100 regnes hver arbeidet time som 1 1/2 time.
Kl. 2100 til kl. 2400 regnes hver arbeidet time som 2 timer.

5.4

7,5% av lønn etter pkt 5.1. Det forutsettes at farmasøyten har minst 30 timers post. Tillegget
bortfaller i perioder når det utbetales bestyrer-/stedfortredertillegg og når det ansettes
ytterligere farmasøytisk arbeidskraft som samlet utgjør minst 15 timers post.

Omsorgspermisjon

Arbeidstaker som tar omsorg etter bestemmelsene i arbeidsmiljølovens § 12.3 nr (1) skal
sikres 2 uker (10 dager) fri med lønn. Permisjonen avvikles normalt i løpet av de første ukene
etter hjemkomst.

Velferdspermisjoner

Apoteker eller bestyrer kan når vektige velferds- eller omsorgsgrunner foreligger gi permisjon
med eller uten lønn.
Vilkåret for å få slik permisjon er at det foreligger vektige velferds- eller omsorgsgrunner. Ved
avgjørelsen bør det tas hensyn til både de anførte permisjonsgrunner og arbeidstakerens
individuelle behov for å få slik permisjon.
Nærmere veiledning er å finne i bedriftens informasjonssystem.
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§ 8 Militærtjeneste m.v.

Arbeidstaker med mer enn 6 måneders sammenhengende tjeneste i NMD gis full lønn under
repetisjonsøvelse. Når øvelsen varer mer enn en uke gjøres fradrag i den sivile lønn for lønn
og annen godtgjørelse fra det offentlige.

§ 9 Kompetanseutvikling

Det skal gjennomføres en kompetansekartlegging og lages en plan for individuell kompetanse¬utvikling i samsvar med apotekets behov og mål. Farmasøyt har rett til å delta i
etter- og videreutdanningskurs i den utstrekning det er i samsvar med plan for individuell
kompetanseutvikling i apotek. Arbeidsgiver dekker lønn, oppholdsutgifter, kursutgifter samt
reiseutgifter ved slike kurs.
Partene anbefaler at farmasøyt som ledd i etterutdannelsen for apotekets regning gis
anledning til å delta i faglige kurs arrangert av produsentuavhengige aktører.
Apoteker skal legge til rette for nødvendig faglig oppdatering. Tilsvarende har farmasøyten et selvstendig ansvar for sin egen faglige oppdatering. Apotekeren skal drøfte med
farmasøytenes tillitsvalgte spørsmål om hvordan en ordning med løpende faglig oppdatering
på arbeidsplassen skal praktiseres. Det skal legges vekt på at ordningen skal tilpasses det
enkelte apotek, og praktiseres med nødvendig fleksibilitet.
Eksamen og lesedag
Det gis permisjon med lønn på eksamensdager. Slik permisjon gis for eksamen eller
deleksamen ved universitet eller høgskoler i fag som er relevante for apotekarbeid. Det gis
permisjon med lønn 1 lesedag (arbeidsdag) for hver eksamensdag.

§ 11 Gruppelivsforsikring

Fast ansatt arbeidstaker er med i bedriftens til enhver tid gjeldende kollektive gruppe
livsforsikring. Forsikringssummens størrelse fastsettes etter drøftinger med de tillitsvalgte.
Etter drøftinger med NFFs gruppe ved NMD har bedriften tegnet forsikring med følgende
dekning ved dødsfall:
Etterlatte etter ansatt i NMD som dør som følge av ulykke eller sykdom utbetales et beløp
tilsvarende 17 G (G = grunnbeløpet i folketrygden).
Beløpet trappes ned med 0,25 G hvert år fra fylte 50 år til og med 69 år.

§ 12 Arbeidstøy

Apoteket holder arbeidsantrekk/sko i henhold til enhver tid gjeldende konseptbeskrivelse.
- Arbeidstøyet er apotekets eiendom. Apoteket besørger og bekoster vask av arbeidstøyet.

§ 13 Medlemskap - Pensjonsordningen for apotekvirksomhet m.v

Farmasøyt som er fast ansatt i post med gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid på minst 15 timer,
eller i vaktpost ved fast vaktapotek med en tarifflønn som minst svarer til tarifflønnen for 15
timer ukentlig dagtjeneste, er pliktig medlem av Pensjonsordningen for apotekvirksomhet m.v.
Farmasøyt med tre måneders tjenestetid anses som fast ansatt i pensjonssammenheng.
Farmasøyt med flere stillinger som omfattes av pensjonsordningen, skal være medlem når
vedkommende for stillingene til sammen oppfyller vilkårene etter første ledd.
I pensjonspremie til ordningen skal farmasøytene betale den ved Kongelig resolusjon
fastsatte prosentsats av pensjonsgrunnlaget.

§ 10 Ferie og feriepenger

Arbeidsgiver plikter å trekke innskudd til pensjonsordningen.

10.1 Plassering av ferie

Ved utregning av feriegodtgjørelsen regnes 1 måned som 26 virkedager. 18 dager av ferien
skal fortrinnsvis være i tiden 1. juni – 1. september. Ansatte som etter arbeidsgiverens ønske
er villig til å ta hele sin ferie utenom tiden 16. mai til 30. september, gis en uke ekstra ferie på
et nærmere avtalt tidspunkt.

10.2 Sykmeldt i ferien

Arbeidstaker som blir sykmeldt i ferien har krav på ny feriefritid i det antall dager som o
 mfattes
av sykemeldingen. Ny ferie kan ikke kreves lagt til tiden 1. juni – 1. september.

10.3 Nyuteksaminerte

Nyuteksaminerte kandidater og reseptarer som tiltrer fast stilling innen 31.8 i opptjeningsåret,
har krav på full ferie med lønn påfølgende ferieår, når ansettelsestiden har varighet i minst 6
måneder. Dette innebærer et krav på å få utbetalt differansen mellom opptjente feriepenger
og full ferie hvis farmasøyten på ferietidspunktet står i uoppsagt stilling. Det gjøres ikke
fratrekk i lønn for feriepenger opptjent under studietiden.
Tiltredelse i perioden 1.9 – 31.12 gir 2 uker ferie med lønn påfølgende ferieår i tillegg til
opptjente feriepenger, hvis farmasøyten på ferietidspunktet står i uoppsagt stilling.
Tiltredelse i perioden 1.1 – 30.4 gir 2 uker ferie med lønn samme år.
Den som tar ut godtgjørelse etter 3. ledd har ikke krav på godtgjørelse etter 1. ledd.
Kandidater og reseptarer regnes som nyuteksaminert inntil tre måneder etter dokumentert
bestått eksamen.
Bestemmelsen kan kun benyttes én gang.
Bestemmelsen gjelder ikke ansatte som allerede er fast ansatt, i mer enn 30% stilling.
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§ 14 Avtalefestet pensjon (AFP)

Avtalefestet pensjonsordning (AFP) omfatter arbeidstakere i stillinger som går inn under Lov
om pensjonsordning for apotekvirksomhet m.v. og har minst 10 års medlemskap i o
 ffentlige
tjenestepensjonsordninger etter fylte 50 år.
Arbeidstakeren må være i lønnet arbeid på pensjoneringstidspunktet med en pensjons
givende inntekt som på årsbasis overstiger grunnbeløpet i folketrygden (G), og dessuten
har hatt en tilsvarende pensjonsgivende inntekt året før pensjonering. Arbeidstakeren må
videre i de 10 beste årene i perioden fra og med 1967 til og med året før uttak av AFP hatt en
gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt på minst 2 G.

14.1 AFP 62 år – 67 år

Arbeidstakerne har rett til å gå av med straks begynnende pensjon (AFP) ved fylte 62 år
fra det tidspunkt lov om avtalefestet pensjon for arbeidstakere med rett til medlemskap i
Pensjonsordningen for apotekvirksomhet m.v. endres og gir adgang.
Pensjonen beregnes etter de regler som er avtalt om avtalefestet pensjon mellom LO og
NHO. I tillegg til denne pensjonen utbetales et skattepliktig tillegg på 1700 kroner per måned
som tilsvarer det skattefrie sluttvederlag i LO / NHO-området. Arbeidstakere som fratrer med
AFP tilstås en ytelse slik at ingen får mer enn 70% av løpende lønnsinntekt på årsbasis.
Ved fylte 65 år vil pensjonen bli omregnet etter reglene i lov om Pensjonsordningen for
apotekvirksomhet m.v. kapittel III. Det særlige kronebeløpet faller bort for pensjoner som
beregnes etter denne lovens bestemmelser. Ville arbeidstakeren ha fått en høyere pensjon,
inkludert det særlige tillegg, i ordningen som er avtalt mellom LO og NHO, utbetales
19
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 ifferansen i tillegg til pensjon etter lov om Pensjons¬ordning for apotekvirksomhet m.v.
d
regler.

Protokoll B-del

Merknad:
Anvendelsen av begrensningsregelen er den samme som etter Hoved-tariffavtalen i staten.

14.2 AFP 65 år - 70 år

Arbeidstakere som fratrer med avtalefestet pensjon (AFP) i en alder av 65 år eller 66 år får
pensjonen beregnet etter reglene i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet m.v. kapittel
III. Ville arbeidstakeren ha fått en høyere pensjon, inkludert det særlige tillegg, i ordningen
som er avtalt mellom LO og NHO, utbetales differansen i tillegg til pensjon etter lov om
pensjonsordning for apotekvirksomhet m.v. regler.

14.3 Avkortningsregler

14.3.1 Dersom pensjonisten har arbeidsinntekt etter uttak av AFP, som overstiger 1 G på å
 rsbasis,
fastsettes pensjonen slik:
AFP-pensjonen reduseres med 50% av den inntekt som overstiger grunnbeløpet.
Summen av pensjon og inntekt kan ikke overstige tidligere pensjonsgivende inntekt.
AFP-tillegget skal deretter reduseres forholdsmessig.
14.3.2 Fra 1. mai 2001 får nye AFP-pensjonister redusert pensjonen ved annen inntekt i samsvar
med reglene i lov 23. desember 1988 om statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon § 2,
første ledd bokstav d og tilhørende forskrifter.

14.4 Delpensjon

Med arbeidsgivers samtykke kan arbeidstakere med stillingsprosent 60% eller mer av
helstilling ta ut delpensjon slik at arbeidstakeren kan trappe ned sin yrkesaktivitet med inntil
40% reduksjon i forhold til heltidsstilling (100%).

14.5 Særaldersgrenser

Arbeidstakere med særaldersgrense 65 år og som har benyttet tilbudet om avtalefestet
pensjon, fortsetter som AFP-pensjonist fram til 67 år.

14.6 Regulering

AFP reguleres på samme måte som tilsvarende pensjoner. Krone¬beløpet reguleres ikke
som løpende pensjoner.

14.7 Andre forhold

Skjer det endringer i det skattefrie sluttvederlaget i LO/NHO-avtalen som kan påvirke nivået
på AFP-ordningen, kan partene ta dette opp i tariffperioden.

14.8 Pensjonsgivende tjenestetid

Etter § 4 i lov om pensjonsordning for apoteketaten regnes følgende permisjoner uten lønn
som pensjonsgivende tjenestetid for en samlet tid inntil 2 år:
1. Permisjon ved fødsel
2. Permisjon ved adopsjon
3. Ved militærtjeneste, sivilforsvarstjeneste og siviltjeneste
4. Ved videreutdanning for tjeneste i apotek i inn- og utland
5. Ved sykdom i familien
6. Permisjon pga streik
Bestemmelsene medfører ikke noen automatisk rett til permisjon etter punktene 18.1 til 18.6.
Permisjon utover hva som er tariff-festet avgjøres av arbeidsgiver etter søknad i det enkelte tilfelle.
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Ny jobb?
Å takke ja til en ny jobb er en av de viktigste beslutningene du tar. Du skal leve
med jobben, k ollegene, og betingelsene arbeidsavtalen inngås på. Forhandling
av lønn i denne sammenheng er den viktigste lønnsforhandlingen du deltar i. 
Dersom du gjør en dårlig jobb i denne lønnsforhandlingen, vil dette legge et
svakt grunnlag for lønnsutviklingen din i mange år fremover. Dette vil også
være negativt for lønnsutviklingen til dine nye kolleger, da du virker som et
«søkke» i kommende lønnsoppgjør.
Nedenfor kommer vi med en liste over de viktigste tingene du må tenke på
i denne sammenheng. Vi anbefaler deg den mer utfyllende informasjonen vi
har på våre n
 ettsider: www.farmaceutene.no/hva-bor-jeg-ha-i-lonn. Du vil her
finne oppdatert lønnsstatistikk og flere gode råd ved jobbskifte.

Huskeliste ved ny jobb
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•

Undersøk lønnsstatistikken og kontakt den lokale tillitsvalgte, for å finne ut
hvilket lønnsnivå du bør få.

•

Husk at minstelønn ikke er normlønn, og at det er vanlig å ligge et stykke over
dette.

•

Bring opp temaet lønn mot slutten av intervjuet, hvis arbeidsgiver ikke gjør det.

•

Be om skriftlig jobbtilbud (e-post/brev) og utkast til arbeidsavtale.

•

Hvis noe er uklart – kontakt arbeidsgiver og spør. (Dersom du ringer må samtalen
følges opp med en oppsummerende e-post.)

•

Ikke oversitt frister, men be gjerne om en utsettelse.

•

Ikke signer noe du ikke er enig i.

•

Ikke skriv inn nye punkter eller forbehold i avtalen, be arbeidsgiver gjøre dette.

•

Send gjerne arbeidskontrakten til bistand@farmaceutene.no for gjennomlesning.

Kjære Farmaceutene-medlem,
I denne trykksaken har vi samlet de kollektive avtaler og protokoller som regulerer
arbeidsforhold for våre medlemmer i Norsk Medisinaldepot AS (Vitusapotek).
Det er viktig for oss at det finnes tillitsvalgte, både på sentralt og lokalt plan, i alle våre
områder. Hvem som er dine tillitsvalgte kan du finne ut på www.farmaceutene.no ved å
logge inn på «Mine sider» og se under fanen «Mine tillitsvalgte».
For Farmaceutene er det ønskelig at eventuelle problemer løses på lavest mulig nivå. Det
er derfor viktig at du som medlem forsøker å få hjelp av plasstillitsvalgt før h
 ovedtillitsvalgt
kobles inn, og at hovedtillitsvalgt er informert før du be om hjelp fra sekretariatet.
Du vil finne svar på mange vanlige spørsmål på våre nettsider:
www.farmaceutene.no/faq-page
Hvis du etter det trenger juridisk bistand, ta kontakt på e-post:
bistand@farmaceutene.no og sett hovedtillitsvalgt på kopi.
Hovedtillitsvalgtgruppen treffes på HTV-vitus@farmaceutene.no.

Medlemsfordeler
Et utvalg av Farmaceutenes medlemstilbud:
•
•
•
•
•

Juridisk bistand
Gratis vitenskapelig tidsskrift
FEVU (Etterutdanning)
Kursing og faglige aktiviteter
Lønns- og arbeidsvilkår

www.farmaceutene.no/medlemsfordeler

Et utvalg av øvrige
medlemsfordeler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BANK (Danske Bank)
BIL (Bertel O. Steen)
BRILLER (Brilleland)
FORSIKRING (Codan)
HOTELL
STRØM (Fjordkraft)
SYKKEL (merida.no)
GRAVFERDSTJENESTER (Fonus)
BISTAND TIL APOTEKERE

E-post: nff@farmaceutene.no
Tollbugata 35, 0157 Oslo
Telefon: 21 02 33 54

www.farmaceutene.no
www.farmatid.no
Utgitt: Desember 2018

