Vedlegg 2 til protokoll om opprettelse av SGS 2020 Pensjonsordninger
HTA kapittel 1, 3 og 6
Endringer fremkommer i fet kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med understrek.

HTA Kapittel 1
2.4
Åremålsstillinger
For stillinger der det med hjemmel i arbeidsmiljøloven, kommuneloven eller opplæringsloven
tilsettes på åremål, gjelder nedenstående bestemmelser:
En åremålsperiode skal være minimum seks år. Arbeidstakere tilsatt i åremålsstilling, skal underrettes
om hvorvidt tilsettingen forlenges for en ny åremålsperiode senest ett år før tilsettingsforholdet
opphører. Ved forlengelse kan ny åremålsperiode være kortere enn seks år.
Retrettstilling
Ved tilsetting i åremålsstilling bør det inngås avtale om retrettstilling ved åremålets utløp. Det skal
framgå av arbeidsavtalen hvorvidt arbeidstakeren har krav på retrettstilling.
Dersom den tilsatte ved åremålsstillingens utløp har fylt 60 år, har stillingsinnehaveren krav på
retrettstilling.
I de tilfeller det er knyttet retrettstilling til en åremålstilsetting, skal lønns- og arbeidsvilkår for
retrettstillingen avtales så tidlig som mulig.
Lønnen i retrettstillingen skal stå i et rimelig forhold til lederstillingens lønn og skal ikke være lavere
enn det som er normalt for tilsvarende stillinger i kommunen/fylkeskommunen/virksomheten.
Når retrettstilling benyttes og arbeidstaker er født 1962 eller tidligere og ved åremålets utløp er fylt
64 år, garanteres arbeidstaker tilsvarende pensjonsgrunnlag som det vedkommende hadde i sin
lederstilling ved åremålets utløp.

12.5

Avlønning av alderspensjonister

Alderspensjonister kan engasjeres på pensjonistvilkår herunder AFP-pensjonister som mottar AFP
etter pensjonsordningens ordinære regler jf. vedlegg 4 § 5, tredje ledd. Ordningen gjelder ikke AFPpensjonister, jf. vedlegg 4, § 5 første og annet ledd (folketrygdberegnet AFP).
Timelønn er kr. 201,- pr. faktisk arbeidet time. Utover dette utbetales lørdags- og søndagstillegg,
helge- og høytidstillegg og kvelds- og nattillegg slik det framgår av kapittel 1, § 5 i Hovedtariffavtalen.
Personer som er engasjert etter denne bestemmelsen beholder pensjonen uforandret og skal ikke
meldes inn i pensjonsordningen (TPO).
Bestemmelsen flyttes til ny avtaletekst om Pensjonsordninger § 3-2.

HTA Kapittel 3
3.6

Bonus (produktivitets-/effektivitetstiltak)

Kommunen, fylkeskommunen eller virksomheten kan innføre godtgjøring i form av bonus for ansatte
eller grupper av ansatte, basert på tiltak som gir økt produktivitet/effektivitet eller økt
brukerorientering. Det må til enhver tid framgå hvilke ansatte som omfattes av bonusordningen.
Mål og resultatindikatorer som legges til grunn for denne godtgjøringsformen skal på forhånd være
drøftet med de berørte ansattes organisasjoner.
Slik bonus er ikke pensjonsgivende i tjenestepensjonsordningen.
Tredje ledd av bestemmelsen flyttes til ny avtaletekst om Pensjonsordninger § 4-3.

HTA Kapittel 6
6.1.15 Bruttolønn Pensjon
Lærlingen og lærekandidaten omfattes ikke av arbeidsgivers tjenestepensjonsordning, for
verdiskapningstiden. og lønnen skal derfor utbetales som bruttolønn.

