Avtale mellom de sentrale partene i staten med bakgrunn i koronapandemien 2020
1. Intensjonserklæring
Situasjonen rundt koronaviruset setter Norge på en stor prøve som samfunn. Det er også en
krevende situasjon for arbeidslivet. De sentrale partene i staten understreker at det også i en
slik situasjon er viktig å ha åpne og gode prosesser i virksomhetene slik at de lokale partene
kan finne frem til gode løsninger som ivaretar arbeidsgivers behov for å oppfylle sitt
samfunnsoppdrag og arbeidstakers behov for forutsigbarhet og tilstrekkelig vern.
Partssamarbeidet er bygget på respekt og tillit, og er et av de viktigste verktøyene for å finne
gode løsninger i arbeidslivet i alle situasjoner.
De sentrale parter vil bidra til raske, forsvarlige prosesser der det er behov for behandling av
søknader om fravik fra arbeidstidsreglene. Både lov og avtaleverk legger til rette for at
arbeidsgiver og tillitsvalgte kan finne gode løsninger lokalt.
Vi er derfor enig om følgende:
2. Kjernetid
Bestemmelser i flekstidsavtalen om kjernetid er laget ut fra en normalsituasjon. Mange i
staten jobber i dagens situasjon på hjemmekontor. De sentrale parter oppfordrer til å finne
gode løsninger lokalt med den enkelte, slik at medarbeidere kan løse sine arbeidsoppgaver,
samtidig som den ansatte for eksempel har tilsyn med barn som ikke har tilbud om skole
eller barnehage. Mange ansatte i staten jobber delvis hjemme og på kontoret, reiser i
arbeidstiden, og har dermed ikke sammenhengende arbeidstid.
Reglene om kjernetid i fleksitidsavtalen er i den pågående situasjonen ikke særlig praktisk,
og partene er derfor enige om at kjernetiden settes ut av kraft i den foreliggende situasjonen.
Dette gjelder for alle virksomheter i staten.
Det vises også til at de sentrale parter allerede midlertidig har suspendert bestemmelsene
om avregningsperiode i fleksitidsavtalen, jf. tilleggsprotokoll til fleksitidsavtalen.
3. Søknader om fravik fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid
Dersom det er behov for arbeidstidsordninger av et slikt omfang at det betinger godkjenning
fra de sentrale parter, kan virksomhetene etter vanlige regler søke de sentrale partene om
godkjenning av fravik fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid. Det må være lokal enighet
om arbeidstidsordningen før saken sendes de sentrale parter til behandling.
De lokale partene må gjennomføre gode prosesser lokalt, der særlig forholdet til hviletid og
fordeling av belastning er drøftet.
Denne avtalen er inngått frem til og med 15. september 2020.
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