
 

     påstand:  

 

ATF pkt. 2. - Nye punkt - Definisjoner   

 

Kompenserende hvile: Friperiode for å kompensere for ikke avviklet arbeidsfri periode.  

 

Annet passende vern: Med annet passende vern forstås i denne avtale lempinger som 

foretas i tjenesten i forbindelse med kortere arbeidsfri periode.  

 

ATF pkt. 3.1 - Gjennomsnittsberegning  

 

Primært: 

 

Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden kan avtales lokalt dersom det foreligger konkrete 

behov for gjennomsnittsberegning, jf. aml. §10-5 og HTA § 7. Med lokale parter menes de 

parter som utarbeider og drøfter arbeidsplaner, jf. Hovedavtale med tilpasningsavtale 

(HA/TA) for Forsvaret.  

 

Tvist om gjennomsnittsberegning skal behandles etter reglene i Hovedavtale med 

tilpasningsavtale (HA/TA) for Forsvaret. 

 

Sekundært: 

 

Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden reguleres ikke i ATF.  

 

ATF pkt. 3.2  –  Nytt punkt – Øvings-/vaktdøgn 

 

Antall øvings-/vaktdøgn må ikke overstige 110 per kalenderår. Ved individuelt samtykke kan 

antall øvings-/vaktdøgn økes til maksimalt 140 døgn.  

 

ATF pkt. 3.3 – Nytt punkt - Hviletid  

 

ATF pkt. 3.3.1 – Nytt punkt – Døgn- og ukehvile 

 

Arbeidstaker skal ha minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer 

(døgnhvile). Den arbeidsfrie perioden skal plasseres mellom to hovedarbeidsperioder. 

Arbeidstaker skal ha en sammenhengende arbeidsfri periode på 36 timer per uke (ukehvile).  

 

Kravene til døgn- og ukehvile gjelder også der det er en unntaksaktivitet i forkant eller 

etterkant av hvileperioden.  

 

Unntak fra kravene til døgn- og ukehvile kan bare gjøres der det er nødvendig for å sikre 

påkrevd kontinuitet i arbeidet, eller det ikke lar seg gjøre å erstatte arbeidstaker med en annen.  

 

Ved unntak fra døgn – eller ukehvile skal arbeidstaker sikres tilsvarende kompenserende 

hvileperiode eller, der dette ikke er mulig, annet passende vern, jf. pkt. 3.3.2.   

 

 



ATF pkt. 3.3.2 – Nytt punkt – Kompenserende hvile eller annet passende vern 

 

Kompenserende hvile skal avvikles i umiddelbar forlengelse av det arbeid den  

skal kompensere for, og kommer i tillegg til alminnelige døgn- og ukehvile.  

Det ordinære arbeid påbegynnes etter at arbeidstaker har avviklet den kompenserende hvilen, 

likevel slik at arbeidet avsluttes og godtgjøres i henhold til oppsatt arbeidsplan.  

 

Kompenserende hvile gis time for time, med mindre noe annet fremgår av det enkelte punkt i 

denne avtale.  

 

Annet passende vern er forbeholdt de tilfellene der kompenserende hvile  

unntaksvis ikke er mulig. 

 

Annet passende vern kan være at: 

 arbeidet også består av mindre anstrengende perioder 

 det er anledning til å sove og at forholdene er lagt til  

   rette for det 

 arbeidet er lagt opp minst mulig belastende 

 fri fra arbeidet på et senere tidspunkt, så snart de tjenstlige 

hensyn som har begrunnet utsatt/manglende hvile ikke lenger 

foreligger. 

 

ATF pkt. 3.3.3  –  Nytt punkt – Døgnkontinuerlig unntaksaktivitet 

 

Ved gjennomføring av døgnkontinuerlige unntaksaktiviteter gis 1 time fritid pr påbegynte 

døgn aktiviteten varer. Fritiden gis som redusert arbeidstid påfølgende dager med ordinært 

arbeid. Denne fritiden skal avvikles snarest, og senest 1 uke etter at den døgnkontinuerlige 

aktiviteten er avsluttet. Hvis dette av tjenstlige årsaker ikke lar seg gjøre, økes fritiden til 2 

timer pr døgn, og gjennomføres så snart tjenesten tillater. Denne fritiden er en kompensasjon 

for tapt døgn- og ukehvile under døgnkontinuerlig unntaksaktivitet, og kommer i tillegg til de 

timer som i henhold til ATF godskrives tidkonto for utført arbeid. 

 

ATF pkt. 3.4  –  Nytt punkt – Arbeidstid i utlandet 

 

Arbeidstakere som er beordret til tjeneste i utlandet med norske avdelinger/ fartøy/ luftfartøy 

og som ikke kommer inn under unntakene i pkt 4, skal følge ATF/HTAs bestemmelser, 

dersom det for denne tjenesten i utlandet kan settes opp arbeidsplaner i henhold til 

bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, og norsk sjef fullt ut styrer når arbeidstakerne skal ha 

arbeids- og fritid. 

 

ATF pkt. 5.2 - Arbeidsplan  

 

Dersom det er behov for å endre en allerede drøftet arbeidsplan skal ny arbeidsplan drøftes 

med de tillitsvalgte i henhold til hovedregelen om oppsetting av arbeidsplan. Frem til 

iverksetting av ny arbeidsplan gjelder den opprinnelige arbeidsplan. 

 

ATF pkt. 5.2.1 – Økonomisk godtgjørelse ved endring av arbeidsplan 

 

Økonomisk godtgjørelse og arbeidstid godskrives i henhold til faktisk utført arbeid dersom 

dette gir det gunstigste resultat for arbeidstakeren. 



 

Pålagt tjeneste som ikke fremgår av arbeidsplanen er å betrakte som overtid etter HTA. Dette 

gjelder ikke døgnbasert tjeneste (øving, vakt, fartøystjeneste, følgepersonell ved 

utenlandsbesøk og PK-tjeneste) som kompenseres for den beregnede tid etter satstabell. For 

døgnbasert øving, vakt og fartøystjeneste forhøyes den økonomiske kompensasjonen med 50 

% for det første døgnet av aktiviteten, deretter forhøyes den økonomiske kompensasjon med 

15 % frem til aktiviteten omfattes av en gyldig arbeidsplan. 

 

ATF pkt. 11.1 - Flyoperativ virksomhet 

 

Med flyoperativ virksomhet regnes i denne sammenhengen militær luftfart som omfattes av 

luftfartsloven. 

I tillegg omfattes personell som i det enkelte tilfelle er direkte beordret til å støtte den militære 

luftfart som er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten. 

Slike aktiviteter skal så langt det er mulig gjennomføres etter arbeidstidsplanlegging, 

innenfor AMLs og HTAs begrensninger for arbeidstidens lengde og krav til hviletid. 

Disse grensene kan unntaksvis fravikes dersom det er strengt nødvendig for å 

gjennomføre pålagt flyoperativ virksomhet. 
 

ATF pkt. 14.1 - Programmering av øvelser  

 

Øvelser kan programmeres som timebaserte eller døgnbaserte øvelser. Timebaserte øvelser 

kan programmeres for øvelser som varer inntil 5 timer utenfor ordinær arbeidstid. 

Timebaserte øvelser kan kun programmeres for selvstendige øvelser hvor aktiviteten ikke kan 

kobles sammen med annen unntaksaktivitet. Slike øvelser kan gjennomføres i 3 dager per 

uke, maksimalt i 2 sammenhengende uker.  

 

Øvelser som varer mer enn 5 timer utenfor ordinær arbeidstid skal for den enkelte 

programmeres på døgnbasis. Ved avslutning av øvelser på over ett døgns varighet kan det 

programmeres og kompenseres på timebasis basert på en brøk av døgnsatsen i 

avslutningsdøgnet.  

 

ATF pkt 14.2 – Godskriving av arbeidstid/økonomisk kompensasjon  

 

For øvelser av inntil 5 timers varighet godskrives arbeidstid med 15 minutter pr time. 

Økonomisk godtgjøring pr time gis etter satstabell. 

For øvelse på døgnbasis godskrives arbeidstid med 2 timer pr døgn for tjeneste utenfor 

ordinær arbeidstid. Det godskrives i tillegg 30 minutter dersom slik tjeneste foregår i 

lunsjpausen. Økonomisk godtgjøring pr døgn gis etter satstabell.  

 

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale at overtidstimer helt eller delvis skal tas ut i 

form av arbeidsfri på et avtalt tidspunkt. Partene kan ikke avtale at overtidsgodtgjørelsen skal 

tas ut i form av arbeidsfri, overtidsgodtgjørelsen skal utbetales arbeidstaker i sin helhet. 

 

ATF pkt. 14.4 - Overgang fra øvingsaktivitet til normal aktivitet 

 

Når øvelse avsluttes utenfor ordinær arbeidstid skal den enkelte ha minimum 11 timers hvile 

fra øvelsens slutt til ordinært arbeid eller annen unntaksaktivitet starter. Dette skal være 

planlagt som omfordeling av arbeidstid på den enkeltes arbeidsplan.  

 



ATF pkt. 15 - Tidbank  

 

Tid opparbeidet i forbindelse med unntaksaktivitet godskrives den enkeltes 

tidbank/fraværskvote for unntaksaktivitet. Denne tiden skal primært avspaseres gjennom 

arbeidstidsplanlegging drøftet mellom partene. 

 

De første 37,5 timer opptjent pr kalender år kan kompenseres økonomisk etter krav fra 

arbeidstaker. De neste 37,5 timer opptjent pr kalenderår kan kompenseres økonomisk etter 

avtale mellom den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver. Opptjent tid utover 75 timer pr 

kalenderår må avspaseres.  

 

Minimum en gang i året og ved skifte av tjenestegjørende avdeling skal tidbank/fraværskvote 

gjøres opp i samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dette oppgjør kan ikke bestå av 

økonomisk kompensasjon utover grensene i avsnitt 2. Den enkelte DIF definerer 

avregningsperiode. 

 

I de tilfeller manglende avspasering gjør at personellet har innestående timer ved overgang til 

ny avregningsperiode, skal det inngås avtale om hvordan disse timer skal avspaseres i løpet av 

de neste 6 måneder. 

 

FA2-tjeneste kan unntaksvis kompenseres etter satstabell. 

 

*** 

Satstabeller 

 

1. Kompensasjonsgrunnlaget for hver av unntaksaktivitetene økes tilsvarende 1 time. I 

tillegg økes kompensasjonsgrunnlaget for FA1 tilsvarende 1 time utover arbeidsgivers 

tilbud.  

 

2. Godtgjørelse for arbeidet tid etter satstabellen, samt den del av arbeidstiden som 

godtgjøres ved overføring til tidbank, kommer i tillegg til krav på kompenserende 

hvile og annet passende vern.  

 

3. Tid fra unntaksaktivitetene som overføres til tidbank, anses som overtid til 

avspasering, jf HTA § 13, pkt 3. Kompensasjon for hhv 50% / 100% innarbeides i 

satsene også for disse timene.  

 

*** 

 

 

 


