SGS 1030: Avlastere
1 Hjemmelsgrunnlag mv.
Denne særavtalen er inngått med hjemmel i Hovedavtalen del A § 4-3.
Hovedtariffavtalens bestemmelser og sentrale særavtaler gjelder ikke, med mindre noe annet er
særskilt regulert i denne avtalen.

2 Avtalens omfang, ikrafttreden og varighet
Avtalen gjelder kun for arbeidstakere, og kun for arbeid som omfattes av forskrift om arbeidstid
for avlastere ( FOR-2017-06-25-1052), jf. forskriftens § 1.
Særavtalen gjøres gjeldende fra 01.01.2019 til 31.03.2019.
Særavtalen faller bort ved særavtalens utløp med mindre partene blir enige om en ny avtale innen
utløpstidspunktet.

3 Arbeidstid
Rammene for arbeidstid er regulert i forskriften.

3.1 Avlastere med annen stilling i samme kommune
For avlastere som har en annen stilling i samme kommune, kan arbeid utover den ukentlige
arbeidstiden i Hovedtariffavtalen kap. 1 § 4 /særavtaler bare gjennomføres som avlasterarbeid.

4 Ferie
Avlastere omfattes av Hovedtariffavtalen, kapittel 1, § 7.

5 Lønn og stillingskoder
5.1 Timelønn
For arbeid som avlaster betales:

Etter helse- og omsorgstjenesteloven
§ 3-6 (1) nr. 2
Etter barnevernloven § 4-4

1.7.2017 - 30.6.2018
Minst kr 75 per time

1.7.2018 - 31.12.2018
Minst kr 80 per time

Minst kr 60 per time

Minst kr 65 per time

5.2 Stillingskoder
5510 - Avlaster i eget hjem*
5520 - Avlaster i brukers hjem*
5530 - Besøks- /avlastningshjem**

6 Pensjon og forsikring
6.1 Ytelser etter dødsfall/gruppelivsforsikringer
Avlastere omfattes av Hovedtariffavtalen kapittel 1 § 10.

6.2 Erstatning ved yrkesskade/yrkessykdom
Avlastere omfattes av Hovedtariffavtalen kapittel 1 § 11

6.3 Pensjonsforhold
Avlastere omfattes som hovedregel av Hovedtariffavtalen kapittel 2, vedlegg 4 og vedlegg 5.
6.3.1 Avlastere som er alderspensjonister
Alderspensjonister, herunder AFP-pensjonister som mottar AFP etter pensjonsordningens
ordinære regler jf. Vedlegg 4 § 5, tredje ledd, har rett til samme timelønn som andre avlastere,
men skal ikke meldes inn i pensjonsordningen (TPO).

7 Utgiftsdekning
Utgiftsatser per barn per døgn:

Barnets alder
0–10 år

10 år +

Avlaster*
1.7.2017 – 30.6.2018

kr 180

kr 240

1.7.2018 – 31.12.2018

kr 185

kr 245

Besøks-/avlastningshjem**
1.7.2017 – 30.6.2018

kr 300

kr 350

1.7.2018 – 31.12.2018

kr 305

kr 355

* helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 (1) nr. 2
** barnevernloven § 4-4

