
PROTOKOLL 

 

Det ble den 21. januar 2021 avholdt forhandlingsmøte ved Universitetet i Oslo (UiO) med de 
hovedtillitsvalgte ved UiO om særavtale om kompensasjon for pålagt forskjøvet arbeidstid til 
etter kl. 17.00 på grunn av koronasituasjonen for å ivareta undervisning og 
undervisningsrelaterte oppgaver. Avtalen inngått 21. januar 2021 hadde tilbakevirkende kraft 
fra 1.august 2020. Partene er enige om at avtalen forlenges til 31. desember 2022.  

 
Særavtale om kompensasjon for pålagt forskjøvet arbeidstid til etter kl. 
17.00 på grunn av koronasituasjonen for å ivareta undervisning og 
undervisningsrelaterte oppgaver.  

 
1. Virkeområde og omfang 

1.1 Hovedtariffavtaler 

Med Hovedtariffavtalen (HTA) menes i denne særavtalen: 

 Hovedtariffavtalen i staten mellom staten og Akademikerne 

 Hovedtariffavtalen i staten mellom staten og LO-Stat, Unio og YS-Stat 

1.2 Drøfting med organisasjonene 

Dersom det av hensyn til tjenesten anses nødvendig å forskyve arbeidstiden utover kl. 07.00 
og kl. 17.00 skal det i henhold til HA/HTA avtales arbeidstidsordninger i samsvar med dette. 
Behovet for å fastsette forskjøvet arbeidstid skal drøftes i lokale IDF-møter. Forskjøvet 
arbeidstid etter § 7 nr. 2 skal ikke være en permanent ordning, men være knyttet til spesielle 
og tidsavgrensede forhold som påvirker driften.  

1.3 Pålagt forskjøvet arbeidstid 

Særavtalen gjelder for tilfeller der arbeidsgiver har pålagt den ansatte forskjøvet arbeidstid til 
etter kl. 17.00 på grunn av koronasituasjonen for å ivareta undervisning og 
undervisningsrelaterte oppgaver.  

Forskjøvet arbeidstid er ikke å anse som overtid. Jf. HTA § 7 nr. 6. 

1.4 Hvilke stillingsgrupper omfattes 

Særavtalen omfatter alle stillingsgrupper (både vitenskapelig ansatte og teknisk-
administrative ansatte) som har fått pålagt forskjøvet arbeidstid til etter kl. 17.00 for å ivareta 
undervisning og undervisningsrelaterte oppgaver.  

1.4.1 Bestemmelser om arbeidstid for vitenskapelig ansatte 

https://www.regjeringen.no/contentassets/43efadcb4e394a5fa57176b00f7b07ea/2020/hovedtariffavtalen_2020-22_hovedppgjor20_akademikerne.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/43efadcb4e394a5fa57176b00f7b07ea/2020/hovedtariffavtalen_2020-22_hovedoppgjor_lostat_unio_ysstat.pdf


Bestemmelser om arbeidstid for vitenskapelig ansatte ved UiO er nedfelt i Regulering av 
arbeidstid for vitenskapelig ansatte ved UiO. Fastsatt av rektor 12. februar 2010. 
Bestemmelsene i Regulering av arbeidstid for vitenskapelig ansatte ved UiO gjelder. 

1.4.2 Bestemmelser om arbeidstid for teknisk- administrative ansatte 

Rammene for arbeidstid for teknisk-administrative ansatte følger av arbeidsmiljøloven, og 
Hovedtariffavtalen i staten, jf. også Statens personalhåndbok kap. 3 og gjeldende sentrale 
avtaler, herunder særavtalen om fleksibel arbeidstid i staten. Disse rammene, bestemmelsene 
og sentrale avtaler for teknisk-administrativt personale gjelder. 

2. Kompensasjon 

Med hjemmel i HTA pkt. 2.5.3 nr. 2 vil pålagt forskjøvet arbeidstid etter kl. 17.00 på grunn av 
undervisningsoppgaver kompenseres på følgende måte:  

 For arbeid mellom kl. 17.00 og 20.00 gis et tillegg på timelønn på 40%.  

 For arbeid etter kl. 20.00 gis et tillegg på timelønn på 70 % 

3. Avtaleperiode 

Avtalen forlenges til 31. desember 2022.  

 

For UiO: 

 

For NTL:  

 

For Akademikerne:  

 

For Forskerforbundet:  

 

For Parat:  

 

https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/regulering-arbeidstid.html
https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/regulering-arbeidstid.html
https://lovdata.no/dokument/SPH/sph-2021/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3
https://lovdata.no/dokument/SPH/sph-2021/KAPITTEL_9-15#KAPITTEL_9-15

