
  1  
  

  
Overenskomsten ALT – VIRKE 

 
  
  
  
  

 
Overenskomst 

 
 

  2020-2022  
 
 

mellom 
 
 

Hovedorganisasjonen VIRKE 
på den ene siden  

  
 

og 
 

ALT-Forbundet  
Organisasjon for Administrative, Ledende og Tekniske 

stillinger 
på den andre siden 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



  2  
  

  
Del I: Hovedavtale/parallellavtale VIRKE - ALT 

  
  

Del II: OVERENSKOMSTEN VIRKE - ALT  
  
  

§ 1  OVERENSKOMSTENS OMFANG  
  

1. Denne overenskomsten gjelder for de av forbundets medlemmer som er ansatt i 
administrative, ledende og tekniske stillinger ved kontor og lager samt tekniske 
funksjonærer i virksomheter som omfattes av denne overenskomst.  

  
Funksjonærer som i særlig grad skal være arbeidsgiverens representant, så som 
funksjonærer i særlig betrodd stiling, overordnet leder innenfor bedriften og fast 
representant for arbeidsgiveren i forhandlinger om, eller ved avgjørelse av lønns- 
og arbeidsvilkår, omfattes ikke av overenskomsten.  

  
  

2. Bedriften forplikter seg til ikke å ansette noen på dårligere betingelser enn 
fastsatt i denne overenskomst, forutsatt at vedkommende er omfattet av 
overenskomsten.  
 

3. Partene er enige om at overenskomsten er en rammeavtale. Det er 
partenesintensjon at avtalen utfylles ved hjelp av særavtaler.  

  
  

§ 2  ARBEIDSTID  
  

1.       Arbeidstidens lengde  
Den ordinære arbeidstid skal i gjennomsnitt ikke overstige 37,5 timer pr. uke.  

  
2.  Skiftarbeid  

For skiftarbeid skal den gjennomsnittlige maksimale arbeidstid følge bilag 1, 
"Nedsettelse av arbeidstiden fra 1/1 1987 del A" 

  
 

§ 3  LØNNSBESTEMMELSER  
  

1.  Tidspunkt for lønnsvurdering  
En gang hvert år skal bedriften foreta en individuell lønnsvurdering. Den regulering 
som måtte bli en følge av vurderingen skal gjøres gjeldende fra en på forhånd fastsatt 
dato.  

  
2.  Lønnsdifferensiering  

Lønnsvurderingen skal være en del av en produktivitetsskapende prosess og gi den 
enkelte stimulans til økt innsats. Det skal tas hensyn til produktivitetsutviklingen og 
den enkeltes bidrag til denne. Lønnsdifferensiering foretas etter kjente kriterier som 
drøftes mellom de lokale partene.  



  3  
  

   
3.  Nyansatte  

Nyansattes lønn fastsettes av bedriften. Ved lønnsfastsettelsen skal bedriften ta 
hensyn til lønnsnivået i bedriften for andre i samme stilling og for andre det er 
naturlig å sammenlikne med.  

  
4.  Forhandlinger  

Før bedriften fastsetter årets lønnsregulering skal det føres reelle forhandlinger 
mellom bedriften og ALTs tillitsvalgte om rammen for årets oppgjør. I disse 
forhandlingene kan partene drøfte om en del av rammen skal gis som generelt tillegg.  
  
Forhandlingen skal omfatte:  
a) Bedriftens lønnsevne basert på økonomi, fremtidsutsikter, produktivitet og 

konkurranseevne  
b) Gjennomsnittlig regulering samt prinsipper for fordeling  
Begge parter skal bestrebe seg på å oppnå enighet. Det skal settes opp protokoll fra 
forhandlingene.  
  
Bedriften skal i forbindelse med de lokale forhandlingene også foreta en 
lønnsvurdering av arbeidstakere som er fraværende på grunn av foreldrepermisjon.  

  
5.  Opplysninger m.v.  
  De tillitsvalgte har anledning til å få utlevert følgende opplysninger:  

    
a. Liste over individuelle lønninger for medlemmene.  
b. Oversikt over tillegg gitt til medlemmene ved årets regulering.  
c. Bedriftens godkjente regnskap skal fremlegges og presenteres.  

  
6.  Fornyet vurdering  

Dersom den enkelte mener urimeligheter er til stede som gir grunnlag for fornyet 
vurdering av den individuelle lønn, kan de tillitsvalgte ta saken opp med bedriften.  
  

       7.       Organisasjonsmessig behandling  
Dersom de lokale parter ikke blir enige etter pkt. 4. eller pkt. 6, kan partene 
oversende saken til sine respektive organisasjoner. Eventuelt møte mellom 
organisasjonene skal avvikles så snart som mulig. I alle tilfelle skal bedriften 
gjennomføre reguleringen.  

  
  

§ 4.  BETALING FOR SKIFTARBEID  
  Betaling for skiftarbeid avtales ved den enkelte bedrift gjennom særavtaler.  

  
 

§ 5.  OVERTID  
1. Overtid bør unngås i den utstrekning det er mulig, men kan anvendes 

overensstemmende med gjeldende arbeidsmiljølov.  
  
2. Overtid betales for pålagt arbeid utover den ordinære arbeidstid.  
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3. Timesats for utregning av overtidsbetaling er den ansattes faste årslønn (uten 
tillegg) dividert med 1950. Det regnes bare med hele og halve timer.  

  
4. Overtid betales med 100% tillegg i følgende tidsrom:  

a) Fra nattskiftets begynnelse (for dagtidsjobber fra kl. 21.00) og fram til ordinær 
arbeidstids begynnelse neste dag. Lørdag etter kl. 12.00 betales med 100%. I 
det øvrige tidsrom betales overtid med 50%.  

  
5. Dersom overtidsarbeidet ikke utføres i tilslutning til ordinær arbeidstid, betales 

overtid for 2 timer selv om arbeidet varer kortere tid. Dette gjelder også i de 
tilfeller varsel om overtid blir trukket tilbake før vedkommende er møtt frem, 
normalt når vedkommende har forlatt hjemmet.  

  
6. Vanlig forberedende og avsluttende arbeid før og etter den ordinære arbeidstid 

anses ikke som overtidsarbeid.  
  
 

§ 6.  GODTGJØRELSE VED FREMMØTE TIL OVERTID  
Ved fremmøte til all overtid som ikke foregår i tilslutning til den ordinære arbeidstid 
(dog ikke disponibelvakt) dekkes billetter til kollektivtransport eller 
kilometergodtgjørelse. Det ytes dog ikke godtgjørelse for fremmøte som glir over i 
ordinære arbeidstid. Bestemmelsen gjelder også for ungdom under 18 år.  
 

§ 7   FERIE OG FERIEGODTGJØRELSE 
Ferie og feriegodtgjørelse ytes i samsvar med ferielovens bestemmelser og        
Overenskomstens bilag 2. 
 

§ 8  DIVERSE LØNNSBESTEMMELSER  
Under sykdom, ferie, permisjon og militærtjeneste følges gjeldende lovgivning samt 
de regler som til enhver tid gjelder i selskapet.  

  
Dersom selskapet ønsker å gjennomføre endringer i disse regler, skal dette drøftes 
med de tillitsvalgte.  

  
Forringelse av vilkårene kan ikke skje i tariffperioden, med mindre partene er enige 
om det.   

  
  

§ 9  INDIVIDUELLE OPPSIGELSESFRISTER  
  Oppsigelse skjer etter reglene i Arbeidsmiljøloven.  

Etter utløp av prøvetid skal den gjensidige oppsigelsesfrist være minst 3 måneder, 
regnet fra slutten av en kalendermåned.     

 
  

§ 10  INNLEIE AV ARBEIDSTAKERE  
Så tidlig som mulig, og før bedriften inngår avtale om å leie inn arbeidstakere i hht. 
gjeldende regler i arbeidsmiljøloven §§ 14-12 og 14-13, skal omfang og behov 
drøftes med de tillitsvalgte i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser.  Dette 
gjelder ikke ved innleie av vikarer som skal erstatte enkeltpersoner.  
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Bedriften skal fremlegge tilgjengelig informasjon, slik at de tillitsvalgte ser at 
innleien er i tråd med lov- og avtaleverk.  
  
I bedrifter som har, eller står i fare for å gå til oppsigelser og permitteringer, vises i 
denne sammenhengen spesielt til regler om permittering og oppsigelser i 
Hovedavtalen Kap. IX. 
  

 
§ 11  VARIGHET   

Denne overenskomst gjelder fra 22.01.2020 til 31. mai 2022 og videre ett år ad 
gangen med mindre den av en av partene sies opp med 2 - to - måneders varsel.    

  
 
  

Oslo, 22. januar 2020 
 
  
 
 

  
Bård Westbye /s/     Sten Ove Jensen /s/ 
Hovedorganisasjonen VIRKE  ALT - Organisasjon for Administrative, 

Ledende og Tekniske stillinger  
 
 

 Bilag:  
1. Nedsettelse av arbeidstiden pr. 1. januar 1987 
2. Ferie m.v  
3. AFP-bilaget 
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Bilag til overenskomst 

 
 
 
 
 

Bilag 1 
 
Fra 1. januar 1987 gjennomføres følgende arbeidstidsnedsettelse:  
 
1. Til 37,5 timer pr. uke: Dagarbeidstid.  
 
2. Til 36,5 timer pr. uke: Vanlig 2-skiftarbeid som verken går lørdag aften eller i helligdagsdøgnet.  

 
3. Til 35,5 timer pr. uke:  

a. Arbeid som drives "hovedsakelig" om natten.  
b. Døgnkontinuerlig skiftarbeid og "sammenlignbart" turnusarbeid.  
c. 2-skiftarbeid og "sammenlignbart" turnusarbeid som "regelmessig" drives på søn- 
og/eller helligdager.  
d. Arbeidstidsordninger som medfører at den enkelte må arbeide minst hver tredje søn- 
og/eller bevegelige helligdag.  

 
4. Til 33,6 timer pr. uke:  

a. Helkontinuerlig skiftarbeid og "sammenlignbart" turnusarbeid.  
b. Arbeid under dagen i gruver.  
c. Arbeid med tunneldrift og utsprengning av bergrom under dagen.  

 
5. For dem som har forlenget arbeidstid p.g.a. beredskapstjeneste eller passiv tjeneste i 
henhold til arbeidsmiljøloven § 10-4 (2) og (3), skal forlengelse skje på basis av 
overenskomstens timetall. 

 
 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Bilag til overenskomst  
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Bilag 2 
FERIE M.V.                                       

 
 

Innledning 
 
Det er en hovedoppgave for partene å forbedre bedriftenes konkurranseevne. Ved innføring 
av mer fritid er det derfor en klar forutsetning at bedriftene gis muligheter til å oppveie de 
konkurransemessige ulemper som dette medfører med større fleksibilitet. Arbeidstakerne vil 
også på sin side ha forskjellige behov for avvikende arbeidstidsordninger begrunnet i ulike 
livsfaser, arbeids- og bosituasjon m.m. Økt fleksibilitet sammen med den femte ferieuken vil 
kunne bidra til mindre sykefravær og økt produktivitet. 
 

A. Fleksibilitet 
 

I samtlige overenskomster inntas følgende bestemmelser: 
 
a) ”Der partene lokalt er enige om det, kan det som en forsøksordning iverksettes 

bedriftstilpassede ordninger som går ut over overenskomstens bestemmelser for så vidt 
gjelder arbeidstid og godtgjørelser for dette. Slike ordninger skal forelegges forbund og 
landsforening til godkjennelse.” 

 
b) ”Det er adgang til å gjennomsnittsberegne arbeidstiden etter reglene i arbeidsmiljølovens § 

10-5. Tariffavtalens parter kan bidra til at slike avtaler etableres.” 
 
c) ”Det kan foreligge individuelle behov for avvikende arbeidstidsordninger, fritidsønsker 

m.v. Slike ordninger avtales med den enkelte eller de tillitsvalgte, for eksempel i form av 
gjennomsnittsberegnet arbeidstid eller timekontoordning. Individuelle avtaler står tilbake 
for avtaler inngått med de tillitsvalgte.” 

 
B. Avtalefestet ferie 
 
1. Den utvidede ferien, 5 virkedager jf. ferielovens § 15, forskutteres ved at den resterende 

delen innføres som en avtalefestet ordning og tas inn som et bilag i alle overenskomster.  
 

Ekstraferie for arbeidstakere over 60 år på 6 virkedager opprettholdes, jf. ferielovens § 5 
nr. 1 og 2.   
 
Arbeidstaker kan kreve 5 virkedager fri hvert kalenderår, jf. ferielovens § 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 iverksette den resterende del av den femte ferieuken, 
skal disse dagene komme til fradrag i den avtalefestede ordningen. 

 
2. Innfasing av den resterende del av den femte ferieuken skjer slik at 2 fridager tas ut i 2001, 

de øvrige i 2002.   
 

Feriepenger beregnes i samsvar med ferielovens § 10.   
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Når den femte ferieuken er gjennomført skal den alminnelige prosentsats for feriepenger 
være 12 % av feriepengegrunnlaget, jf. ferielovens § 10 nr. 2 og 3.                                                                              

  
Økningen foretas ved at prosentsatsen for opptjeningsåret endres slik: 

 
2000 settes til 11,1 
2001 settes til 12,0 
 
Dersom myndighetene beslutter å utvide antall feriedager i ferieloven, er det partenes 
forutsetning at ovennevnte tall legges til grunn som feriegodtgjørelse for tilsvarende 
periode. 
 

3. 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. 
 

4. Arbeidstaker kan kreve å få feriefritid etter denne bestemmelsen uavhengig av opptjening 
av feriepenger. 

  
Dersom driften helt eller delvis innstilles i forbindelse med ferieavvikling, kan alle 
arbeidstakere som berøres av stansen, pålegges å avvikle ferie av samme lengde uavhengig 
av opptjening av feriepenger. 
 

5. Arbeidstaker kan kreve at den avtalefestede delen av ferien gis samlet innenfor ferieåret, jf. 
ferielovens § 7 nr. 2, slik at 1 ukes sammenhengende ferie oppnås. Hovedorganisasjonene 
oppfordrer partene til å plassere den avtalefestede ferie slik at kravet til produktivitet i 
størst mulig grad blir ivaretatt, for eksempel i forbindelse med Kristi Himmelfartsdag, 
påsken, jul- og nyttårshelgen. 

 
6. Ved skriftlig avtale mellom bedriften og den enkelte, kan den avtalefestede ferien 

overføres helt eller delvis til neste ferieår. 
 

7. For skiftarbeidere tilpasses den avtalefestede ferien lokalt, slik at dette etter full 
gjennomføring utgjør 4 arbeidede skift. 

 
Merknader: 
 

1. I overenskomster hvor ferie etter ferielovens § 15 allerede er innført, skal antall dager ikke 
økes som følge av innføring av den avtalefestede ferien. Iverksettelsen og den praktiske 
gjennomføringen av den avtalefestede ferien for de aktuelle områder, avtales nærmere 
mellom partene. 

 
2. For sokkeloverenskomstene (nr. 129, nr. 125 og nr. 123) medfører ferien en reduksjon på 

7,5 time pr. feriedag. Partene er enige om at ferien avvikles i friperioden i løpet av 
ferieåret. 
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Bilag 3 
 
 

 
I Avtale om ny AFP-ordning 
 

1. Innledning  

I forbindelse med lønnsoppgjøret 1988, ble ordningen med Avtalefestet pensjon (AFP) 
etablert. Formålet var å gi ansatte i tariffbundne bedrifter muligheten til, etter nærmere regler, 
å fratre med førtidspensjon før oppnådd pensjonsalder etter folketrygden.  
Stortingets vedtak om ny alderspensjon i folketrygden fra 2010 (utsatt til 2011) forutsatte at 
øvrige deler av pensjonssystemet ble tilpasset den nye reformen.  
På denne bakgrunn ble LO og NHO i tariffoppgjøret i 2008 enige om at daværende AFP-
ordning skulle avløses av en ny AFP- ordning tilpasset regelverket i den nye alderspensjonen 
i folketrygden.  
Partene har lagt til grunn Regjeringens standpunkt om at AFP videreføres i form av et 
nøytralt livsvarig påslag til alderspensjonen i folketrygden. Valgfritt uttakstidspunkt er i 
utgangspunktet fra 62 år, og de månedlige pensjonsutbetalingene reduseres ved tidlig uttak og 
øker ved senere uttak. Den nye AFP – ordningen kan kombineres med arbeidsinntekt uten at 
AFP-pensjonen avkortes. Med en slik utforming vil AFP, sammen med ny alderspensjon i 
folketrygden, bidra til å nå de sentrale målene for pensjonsreformen.  
Staten yter løpende tilskudd knyttet til AFP-ordningen til arbeidstakerne/pensjonistene til-
svarende halvparten av ytelsen fra arbeidsgiverne, eksklusive utgifter til kompensasjons-
tillegget som finansieres fullt ut av staten.  

 
2. Vedtekter  
Denne avtalen regulerer ikke i detalj alle betingelser, rettigheter og plikter knyttet til AFP. 
Dette fastsettes gjennom ordningens vedtekter, som fastsettes av Styret for Fellesordningen 
for avtalefestet pensjon (AFP) og som godkjennes av Arbeidsdepartementet i medhold av 
AFP-tilskottsloven av 2010. 
Detaljerte regler for både opprinnelig AFP og ny AFP er fastsatt i disse vedtektene. Aktuelle 
bedrifter må til enhver tid holde seg oppdatert med hensyn på de plikter som påhviler 
bedriften Vedtektene inneholder også enkelte særskilte regler som kan medføre at den enkelte 
arbeidstaker ikke er berettiget til AFP.  
De til enhver tid gjeldende vedtekter finnes på www.afp.no    

 
3. Opprinnelig AFP- ordning  
Opprinnelig AFP ytes til arbeidstakere som har sendt søknad om slik pensjon innen 31. 
desember 2010 og som oppfyller vilkårene på virkningstidspunkt. Seneste virkningstidspunkt 
for opprinnelig AFP er 1. desember 2010. Opprinnelig AFP løper frem til og med den 
måneden pensjonsmottakeren fyller 67 år.  
Den som har begynt å ta ut opprinnelig AFP (helt eller delvis), kan ikke senere kreve uttak av 
ny AFP.  

 
4. Ny AFP- ordning  
Ny AFP ytes til arbeidstakere født i 1944 eller senere og som tilstås AFP med virkningstids-
punkt fra og med 1. januar 2011. Ordningen etableres som en felles ordning i privat sektor.  
Ny AFP må før fylte 70 år tas ut sammen med alderspensjon fra Folketrygden.  

http://www.afp.no/
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5. Vilkår for å få ny AFP (Hovedpunkter, se for øvrig vedtektene)  
For å kunne få ny AFP må arbeidstakeren på uttakstidspunktet være og de siste tre årene før 
dette tidspunktet sammenhengende ha vært ansatt og reell arbeidstaker i en virksomhet 
omfattet av ordningen.  
Arbeidstakeren må på uttakstidspunktet dessuten ha en pensjonsgivende inntekt som 
omregnet til årsinntekt overstiger gjeldende grunnbeløp i folketrygden og ha hatt en inntekt 
over gjennomsnittlig grunnbeløp i det foregående inntektsåret.  
Videre må arbeidstaker født i 1955 eller senere i minst 7 av de siste 9 årene før fylte 62 år 
(ansiennitetsperioden) ha vært omfattet av ordningen ved arbeidsforhold i et eller flere 
foretak som var tilsluttet Fellesordningen på det tidspunkt ansienniteten ble opparbeidet. For 
arbeidstaker født i 1944 til 1951 er ansiennitetskravet 3 av de siste 5 årene. For arbeidstaker 
født i årene 1952 til 1954 økes begge tallene med ett år for hvert år de er født etter 1951. 
Arbeidsforholdet må i ansiennitetsperioden ha vært arbeidstakerens hovedbeskjeftigelse og ha 
gitt arbeidstakeren en pensjonsgivende inntekt som er høyere enn arbeidstakerens øvrige 
inntekter.  
Se for øvrig vedtektene (www.afp.no) vedrørende særskilte bestemmelser om stillingsbrøk, 
sykdom, permittering, permisjon, arbeidsgivers konkurs, annen inntekt, mottatt annen 
pensjon i arbeidsforhold, ventelønn, eierandel i foretaket, eierandel i annen virksomhet mv. 
Arbeidstaker som har lavere pensjonsalder eller aldersgrense enn 62 år kan ikke være 
omfattet av ordningen.  

 
6. Pensjonsnivået i den nye AFP- ordningen  
AFP beregnes med 0,314 pst. av årlig pensjonsgivende inntekt fram til og med det kalenderår 
arbeidstakeren fylte 61 år og opp til en øvre grense på 7,1 G. Pensjonsgivende inntekt fast-
settes på samme måte som ved beregningen av inntektspensjon i folketrygdens alderspensjon.  
AFP utbetales som et livsvarig påslag til alderspensjonen.  
AFP utformes nøytralt slik at det øker ved senere uttak. AFP økes ikke ytterligere ved uttak 
etter 70 år. Samme levealdersjustering som for alderspensjon fra folketrygden benyttes ved 
beregning av AFP.  
Arbeidsinntekt kan kombineres med AFP og alderspensjon fra folketrygden uten avkorting i 
noen av ytelsene.  
AFP reguleres på samme måte som inntektspensjon i ny alderspensjon i folketrygden både 
under opptjening og utbetaling.  

 
7. Den nye AFP- ordningen finansieres på følgende måte:  
Kostnadene ved AFP finansieres av foretakene, eller deler av foretakene, som er eller har 
vært tilsluttet Fellesordningen, samt at staten yter et bidrag knyttet til den enkelte pensjonist.  
Staten yter tilskott til AFP. Frem til 31. desember 2010 gjelder reglene i lov 23. desember 
1988 nr. 110 og fra 1. januar 2011 reglene i AFP- tilskottsloven.  
Kompensasjonstillegg til ny AFP dekkes i sin helhet av staten.  
Foretakene betaler premie til Fellesordningen til dekning av den delen av utgiftene som ikke 
dekkes av statens tilskott. Nærmere bestemmelser om premiebetaling fastsettes i vedtektene 
for Fellesordningen for avtalefestet pensjon (AFP) og i Fellesordningens styrevedtak.  
I perioden 2011 til og med 2015 vil det være personer som mottar opprinnelig AFP, og i 
denne perioden vil foretak som var med i opprinnelig AFP-ordning måtte betale premie til 
denne, samt egenandel for egne ansatte som har tatt ut opprinnelig AFP. Premie og egenandel 
fastsettes av Styret for Fellesordningen.  
Foretakene skal for ny AFP betale en premie for arbeidstakere og andre som har mottatt lønn 
og annen godtgjørelse som rapporteres under kode 111-A i Skattedirektoratets kodeoversikt. 

http://www.afp.no/
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Premiesatsen fastsettes av styret for Fellesordningen. Premien skal utgjøre en prosentdel av 
de samlede utbetalinger fra foretaket i henhold til bedriftens innberetning på kode 111-A. 
Foretaket skal bare betale premie av den del av utbetalingene til den enkelte i foregående 
inntektsår som ligger mellom 1 og 7,1 ganger gjennomsnittlig grunnbeløp.  
Premie betales for til og med det året medlemmet av ordningen fyller 61 år. Premien 
innbetales kvartalsvis.  

 
8.  
Foruten tariffbundne medlemsbedrifter i Virke, skal avtalen også gjøres gjeldende for 
bedrifter utenfor Virke som har tariffavtale med forbund tilsluttet LO eller YS. 
 
 


	Hovedorganisasjonen VIRKE
	på den ene siden
	Organisasjon for Administrative, Ledende og Tekniske stillinger
	§ 1  OVERENSKOMSTENS OMFANG
	§ 2  ARBEIDSTID
	1.       Arbeidstidens lengde
	2.  Skiftarbeid

	§ 3  LØNNSBESTEMMELSER
	1.  Tidspunkt for lønnsvurdering
	2.  Lønnsdifferensiering
	3.  Nyansatte
	4.  Forhandlinger
	6.  Fornyet vurdering

	7.       Organisasjonsmessig behandling
	§ 5.  OVERTID
	§ 6.  GODTGJØRELSE VED FREMMØTE TIL OVERTID
	§ 8  DIVERSE LØNNSBESTEMMELSER
	§ 9  INDIVIDUELLE OPPSIGELSESFRISTER
	§ 10  INNLEIE AV ARBEIDSTAKERE
	§ 11  VARIGHET
	Innledning

	A. Fleksibilitet
	I Avtale om ny AFP-ordning
	1. Innledning
	2. Vedtekter
	3. Opprinnelig AFP- ordning
	4. Ny AFP- ordning
	5. Vilkår for å få ny AFP (Hovedpunkter, se for øvrig vedtektene)
	6. Pensjonsnivået i den nye AFP- ordningen
	7. Den nye AFP- ordningen finansieres på følgende måte:
	8.



