
PROTOKOLL

Avsluttende sentrale forhandlinger om Iennsreguleringer for 2. avtaleår i område 10
ilelseforetak

År 2013, den 10. juni, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter
og Unio vedrørende lønnsreguleringer for 2. avtaleår i område 10 Helseforetalc.

Forhandlingene ble ført på grunnlag av hovedavtalens § 7 femte ledd.

Tilstede:

For Unio
Eli Gunhild By

For Spekter
Cathrine C. Hennig

Spekter og Unio konstaterer at det er oppnådd enighet i de sentrale forbundsvise
forhandlingene (A2) for overenskomstområde 10.

Partene konstaterer at det ikke er oppnådd enighet i de lokale forhandlingene mellom
Akershus universitetssykehus HF og NSF. Uenigheten løses slik det fremgår av vedlegg.

Partene konstaterte at d~ lokale parter i de øvrige forhandlinger har oppnådd enighet, jf
protokoller fra de lokale forhandlingene.

De avtalte tilleggene gis ikke til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsen, med mindre
fratredelsen skyldes pensjonering. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av
overtidstillegg, skifitillegg m.v. for arbeid utført før vedtakelsen.

Spekter har godkjent forhandlingsresultatet og Unio har svarfrist 21. juni kl. 15.00.

For Arbeidsgiverforeningen Spekter For Unio
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Vedlegg

Uenighet mellom Akershus universitetssykehus 111? og NSF leses slik:

Alle medlemmer i lønnsgruppe 7 og 17, gis et generelt tillegg på 1,3 % med virkning fra 1.
mai 2013.

øvrige medlemmer gis et generelt tillegg på 0,85 % med virkning fra 1. mai 2013.

Det avsettes en pott til individuell fordeling på kr 5.350.000 med virkning fra 1. mai 2013
etter følgende kriterier:

• Stabilitet, kontinuitet og lang erfaring
• Fleksibilitet og spisskompetanse
• Anvendt kompetanse
• Nytenkning og fagutvilcling
• Dokumentert forskning og/eller forskningsresultater

For ledere gjelder i tillegg følgende kriterier:
• Ledelse og ansvar i forhold til fullmaktene
• Omstillingsevne
• Stillingens og avdelingens kompleksitet

Klinisk spesialist skal sikres et individuelt tillegg på minimum kr 5.000 som belastes potten.

Det skal før den avsatte potten fordeles på de ulike divisjoner drøftes hvordan midlene skal
fordeles.

Etter at fordelingen på divisjonsnivå er gjennomført avholdes et møte på foretaksnivå som
skal sikre at de avsatte midler er fordelt.
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