
TT-koder vedr. avtale om utvidet kompensasjon i forbindelse med koronapandemien
Utvidet avtale gjeldende fra 21.12.2021.

Kodene er tilgjengelig i VTT-skjema.  Kode 6608 og 6609 er tilgjengelig i GAT

Konteres med prosjektnr. tilhørende korona.

TT-kode 6608  Overtid 200%
For arbeid utover full stilling erstattes overtidstilleggene i HTA kap. 1 § 6, pkt. 6.5 og 6.6 med
et tillegg på 200 prosent.

TT-kode 6609  Overtid 300%
For overtidsarbeid utført på helge- og høytidsdager og påskeaften samt etter kl. 12.00 på jul-
og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag, er tillegget 300 prosent.

TT-kode 1297 Skole (ikke undervisning) ekstra timelønn
I anbefalingene presiseres blant annet at omlegging av undervisning som må gjennomføres
på kort varsel og som gir lærerne ekstra arbeid, er en situasjon som må vurderes særskilt
gjennom kompensasjon og/eller frigjort tid. For arbeid utover 100% stilling erstattes
overtidstilleggene i HTA kap. 1 § 6, pkt. 6.5 med dobbel ordinær timelønn pr. arbeidet time.
Deltidsansatte betales med en ekstra timelønn pr. arbeidet time.

TT-kode 1298 Skole (ikke undervisning) dobbel timelønn
I anbefalingene presiseres blant annet at omlegging av undervisning som må gjennomføres
på kort varsel og som gir lærerne ekstra arbeid, er en situasjon som må vurderes særskilt
gjennom kompensasjon og/eller frigjort tid. For arbeid utover 100% stilling erstattes
overtidstilleggene i HTA kap. 1 § 6, pkt. 6.5 med dobbel ordinær timelønn pr. arbeidet
time. Deltidsansatte betales med en ekstra timelønn pr. arbeidet time.

TT-kode 6617 Vikartimer lærer (undervisning) 45 min
Bestemmelsen gjelder for undervisningspersonale med stillingsstørrelse utover 60 % som
påtar seg ekstra undervisning (vikartimer) utover dette. For faktisk utført undervisning dobles
timelønnen som følger av HTA kap. 1, § 12.4.
Deltidsansatt som har mindre enn 60 % stilling og påtar seg ekstra undervisning/vikartimer,
vil få ordinær timelønn for undervisning inntil 60 % stilling. Om vedkommende utfører
undervisningstimer ut over dette, betales dobbel timelønn for undervisning.

TT-kode 6618 Vikartimer lærer (undervisning) 60 min

TT-kode 6651 Timelønn pensjonist  skole og barnehager kr. 300 pr. time

TT-kode 6652  Lærervikar Timelønn pensjonist skole 300,- pr. time

https://www.ks.no/fagomrader/lonn-og-tariff/pensjon/pensjonister-kan-jobbe-i-skoler-og-barnehager-uten-a-tape-pensjon/


Annen info:
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KS- spørsmål og svar

https://docs.google.com/presentation/d/1qagG0iyGxTsrOPkRF3f38ypqe_51m7XLqw5sj8zeTjk/edit#slide=id.g10bddd8b02c_0_69
https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/lonn-og-tariff/Avtale-om-utvidet-kompensasjon-i-forbindelse-med-koronapandemien.pdf
https://www.ks.no/informasjon-om-koronaviruset/arbeidsgiver/sporsmal-og-svar-om-koronaavtalen/

