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Forståelsen av SGS 1010 for UNDERVISNINGSPERSONALE
Rundskriv fra KS 9\3\17

SGS 1010 del II:
Særavtalens del II gjelder for undervisningspersonalet, og kun for reiser til bemannet
leirskole og utenlandsreiser. Andre reiser er omfattet av særavtalens del I, med
mindre det inngås lokal avtale om noe annet, jfr. SGS 1010 pkt. 4.
Det overordnete prinsippet er at det gis kompensasjon gjennom en fast
døgngodtgjøring + en fast sjablongmessig godskriving av planfestet arbeidstid –
uavhengig av faktisk arbeidstid. Godtgjøring for evnt. overtid, ekstra ansvar, ubekvem
arbeidstid m.m. innbakt i døgngodtgjøringen. Det gis dermed ingen kompensasjon ut
over døgngodtgjøringen.
Godskriving av arbeidstid innarbeides i senere arbeidsplaner, f.eks. hele/halve dager
med avspasering av vanlig planfestet arbeidstid, eller ved f.eks. 1 time redusert
planfestet arbeidstid pr uke i x uker framover.
Det kan inngås lokal avtale om vilkår for enkeltreiser eller typer av reiser, på
bakgrunn av en konkret vurdering av arbeidsbelastningen på den enkelte turen.
Eksempel – tur til bemannet leirskole fra mandag kl. 08.00, retur til skolen fredag kl.
16.00. (dvs. 4 døgn + 8 timer).
Døgngodtgjøring pr. døgn/del av døgn over 3 timer eller mer: 5 x 1.220,- = 6.100,Godskriving av arbeidstid: 9 timer for hvert hele døgn + et forholdsmessig timetall for
deler av døgn utover dette.
4 døgn x 9 t. = 36 t. + 8/24 døgn = ⅓ døgn = 3 t.: totalt 36 + 3 = 39 timer
Timer med planfestet arbeidstid på den opprinnelige arbeidsplanen: 33 timer
Tid som skal innarbeides i senere arbeidsplaner: 39 - 33 = 6 timer
Eksempel – utenlandstur fra mandag kl. 09.00, retur til skolen torsdag kl. 15.00. (dvs.
3 døgn + 6 timer).
Døgngodtgjøring pr. døgn/del av døgn over 3 timer eller mer: 4 x 1.640,- = 6.560,Godskriving av arbeidstid: 12 timer for hvert hele døgn + et forholdsmessig timetall
for deler av døgn utover dette.
3 døgn x 12 t. = 36 t. + 6/24 døgn = ¼ døgn = 3 t.: totalt 36 t. + 3 t. = 39 timer
Timer med planfestet arbeidstid på den opprinnelige arbeidsplanen: 23 timer
Tid som skal innarbeides i senere arbeidsplaner: 39 - 23 = 16 timer
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