
Protokoll vedrørende Avtaler om Opplysings- og Utviklingsordning i Spekter

År 2014, den 9. april, ble det holdt forhandlinger mellom

• Arbeidsgiverforeningen Spekter og
• Unio

vedrørende revisjon av avtaler om Opplysnings- og Utviklingsfond i Spekter.

Tilstede i ett eller flere møter:

Fra Spekter:
Anne-Kan Bratten
Cathrine Hennig

Fra Unio:
Eli Gunhild By
Harald Jesnes

Partene er enige om å prolongere avtalene om Opplysnings- og Utviklingsordning i Spekter frem til 31.
mars 2016 med de endringene som fremgår av vedlegg.

Partene ber styret for OU-ordningene utarbeide forslag til en felles mal for rapportering av bruk av de
tildelte midler, jf. avtalens § 6. Forslaget oversendes partene som gjennom forhandlinger fastsetter
malen.

Arbeidsgiverforeningen Spekter Unio

Anne-Kan Bratten Eli Gunhild By 7
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Avtale om

ARBtIDSOIVERFOSEN i NOtN

SPEKTER

Opplysnings- og Utviklingsordning
i Spekter

Overenskomstområdene 1-3 og 5-9

§ i Partsforhold - omfang

Denne avtalen gjelder mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og dens medlemmer, og
Landsorganisasjonen i Norge, representert ved LO-Stat, Yrkesorganisasjonenes
Sentralforbund representert ved YS-Spekter, Unio, og SAN og deres medlemmer.,

§ 2 Formål

Ordningen har som formål gjennomføring eller støtte dl opplæringstiltak mv. for
organisasjonenes dllitsvalgte i Spekter-området.

Opplysnings- og utdanningstiltakene, herunder kurs og skolevirksomhet, skal bl.a. ta sikte
på
I. en moderne skolering av tillitsvalgte med særlig vekt på produktivitet, miljø,

omstilling, effektivisering, økonomi og samarbeidsspørsmål,
2. forberedelse, tilrettelegging av opplæringstiltak,
3. gjennom ulike tiltak bidra til økt verdiskapning,
4. fremme av et godt samarbeid innenfor den enkelte virksomhet.

§ 3 Finansiering
Ordningen finansieres ved at arbeidsgiver betaler en avgifr som sammen med
arbeidstakernes andel etter annet ledd skal utgjøre:
Kr. 162,- pr. år for arbeidstakere som arbeider mellom 4 og 20 timer pr. uke
kr. 270,- pr. år for arbeidstakere som arbeider mellom 20 og 30 timer pr. uke
kr. 402,- pr. år for arbeidstakere som arbeider 30 timer og derover pr. uke.
Stillinger som ikke omfattes av overenskomsten, inngår ikke i avgifrsgrunnlaget.

Arbeidstakerne betaler til ordningen ved at arbeidsgiver trekker kr. 3,25 pr. uke, kr. 14,08
pr. mnd., eller kr. 169 pr. år i deres lønn. Arbeidstakere som ikke arbeider full stilling,
betaler en forholdsmessig andel.

Avgifr beregnes i henhold til de som er ansatt pr. 1. januar og innbetales innen utgangen

I avgrjLdl Opplysnings- og utviklingsordningen i Spekter.

Slettet: \vtalen omfatter ikke
virksomheter som er med i ordningen for
overenskomstomedde 4 Lovisenbeeg og
ssverenskomstomeåde 10 helseforetak.

— — — —

— -(iiettet: febmae

§ 4 Administrasjon

OU-Ordningene i Spekterområdet ledes av et felles styre med 12 medlemmer,
sammensatt av 6 representanter fra Spekter, 2 representanter fra LO-Stat og I
representant fra hver av YS-Spekter, Unio, Akademilcerne-Helse og SAN. Leder utpekes
av Spekter. Spekter utfører sekretariatsfunksjon for styret, og fører regnskap over bruk av
midlene i ordningen. Revidert regnskap forelegges styret til godkjenning.



ARBE IDBOIVEBFOEEN ‘NOEN
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Styret kan beslutte at administrative oppgaver som mottaking av innberetninger,
innkreving av avgift og føring av regnskap kan utføres av utenforstående virksomhet.
Eventuelle utgifter til drift og administrasjon og til styrets virksomhet, dekkes av midlene
i ordningen.

Styret skal drøfte prinsipielle saker av felles interesse, samt saker som en av avtalepartene
ønsker å forelegge styret.

Styret skal godkjenne rapport fra organisasjonene om bruken av midlene, jfr. § 6.

§ 5 Midlenes fordeling

liovedprganisasjonene/SAN skal innen 1. april melde inn revisorbekreftet medlemstall i jsiettet: o
Spektersektoren (ekski. helse) pr. I. januar. Medlemstallet skal være bekreftet av registrert
eller statsautorisert revisor. Styret fastsetter fordelingsnøkkel på grunnlag av dette.
Midlene fordeles mellom organisasjonene i forhold til fordelingsnøkkelen. Midler
overføres organisasjonene ved utgangen av hvert kvartal.

Dersom det skjer endringer i Spekters medlemsvirksomheter, og dette fører til vesentlige
endringer i fordelingsnøkkelen, kan styret fastsette ny fordelingsnøkkel som skal gjelde
fra første etterfølgende kvartalsutbetaling.

§ 6 Oversikt over midlenes anvendelse

______

—

I loveclprganisasjonene/S\N utarbeider ved hvert regnskapsårs avslutning en rapport - - - -

- -[ Slettet: o
hvor man i store trekk redegjør for hvordan midlene er anvendt i det avsluttede
regnskapsåret.

RapportenjJtaJJoekrefteav reeistrert/statsautorisert revisor,g,sendes styret til - - - — - - - [Slettet:,

godkjenning innen 1. juli året etter regnskapsåret.

_____

§ 7 Regulering
Det kan opptas forhandlinger om regulering av avtalen i forbindelse med revisjon av
overenskomsten.

§ 8 Andre organisasjoner
Partene er enige om at Opplysnings- og utviklingsordningen i Spekter også kan omfatte
medlemmer av Norske Dansekunstnere og Norsk Skuespillerforbund i virksomheter som
er bundet av tariffavtale der Spekter er part.

Finansiering, fordeling av midler og dekning av utgifter i forbindelse med dette skjer i
overensstemmelse med 3, 4 annet ledd og 5.

ciC
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§ 9 Ikrafttredelse og varighet

_____

-

Denne avtalen trådte i kraft 1.1.1996 og er sist endret fra 1..2O1,4. Avtalen har samme - - - - -SIettet: i

varighet og oppsigelsestid som overenskomsten, - - - siettet:

- et:





ABEI DSGIVESFORENINGEN
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Avtale om
Opplysnings- og Utviklingsordning

i Spekter - -
- jSlettet: for helse

Overenskomstområdene 4 og 10
- SIettet: ¶

§ i Partsforhold - omfang

Denne avtalen gjelder mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og dens medlemmer, og
Landsorganisasjonen i Norge, representert ved LO-Stat, Yrkesorganisasjonenes
Sentralforbund representert ved YS-Spekter, Unio, Akademikerne-Helse og SAN og
deres medlemmer. Avtalen omfatter Spekters medlemsvirksomheter i
overenskomstområde 4 Lovisenberg og overenskomstområde 10 Helseforetak.

§ 2 Formål

Ordningen har som formål gjennomføring eller støtte til opplæringstiltak mv. for
organisasjonenes tillitsvalgte i helseforetakene.

Opplysnings- og utdanningstiltakene, herunder kurs og skolevirksomhet, skal bl.a. ta sikte
på
1. en moderne skolering av tillitsvalgte med særlig vekt på produktivitet, miljø,

omstilling, effektivisering, økonomi og samarbeidsspørsmål,
2. forberedelse, tilrettelegging av opplæringstiltak,
3. gjennom ulike tiltak bidra til økt verdiskapning,
4. fremme av et godt samarbeid innenfor den enkelte virksomhet.

§ 3 Finansiering
Ordningen finansieres ved at arbeidsgiver betaler en avgift som sammen med
arbeidstakernes andel etter annet ledd skal utgjøre:
Kr. 162,- pr. år for arbeidstakere som arbeider mellom 4 og 20 timer pr. uke
kr. 270,- pr. år for arbeidstakere som arbeidet mellom 20 og 30 timer pr. uke
kr. 402,- pr. år for arbeidstakere som arbeidet 30 timer og derover pr. uke.
Stillinger som ikke omfattes av overenskomsten, inngår ikke i avgiftsgrunnlaget.

Arbeidstakerne betaler til ordningen ved at arbeidsgiver trekker kr. 3,25 pr. uke, kr. 14,08
pr. mnd., eller kr. 169 pr. år i deres lønn. Arbeidstakere som ikke arbeidet full stilling,
betaler en forholdsmessig andel.

Avgift beregnes i henhold til de som er ansatt pr. 1. januar og innbetales innen utgangen

_____ _____

avpjLti1 Opplysnings- og utviklingsordningen i Spekter. - - - (Slettet: februar
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§ 4 Administrasjon

OU-Ordningene i Spekterområdet ledes av et felles styre med 12 medlemmer,
sammensatt av 6 representanter fra Spekter, 2 representanter fra LO-Stat og I
representant fra hver av YS-Spekter, Unio, Akademikerne-Helse og SAN. Leder utpekes
av Spekter. Spekter utfører sekretariatsfunksjon for styret, og fører regnskap over bruk av
midlene i ordningen. Revidert regnskap forelegges styret til godkjenning.

Styret kan beslutte at administrative oppgaver som mottaking av innberetninger,
innkreving av avgift og føring av regnskap kan utføres av utenforstående virksomhet.
Eventuelle utgifter til drift og administrasjon og til styrets virksomhet, dekkes av midlene
i ordningen.

Styret skal drøfte prinsipielle saker av felles interesse, samt saker som en av avtalepartene
ønsker å forelegge styret.

Styret skal godkjenne rapport fra organisasjonene om bmken av midlene, jfr. Ç 6.

§ 5 Midlenes fordeling

_____

I i Iovedprganisasjonene/SAN skal innen 1. april melde inn revisorbekreftet medlemstall i - - - - {[iiettet: o
overenskomstområde 4 Lovisenberg og overenskomstområde 10 Helseforetak pr. 1.
januar. Medlemstallet skal være bekreftet av registrert eller statsautorisert revisor. Styret
fastsetter fordelingsnøkkel på grunnlag av dette. Midlene fordeles mellom
organisasjonene i forhold til fordelingsnøkkelen. Midler overføres organisasjonene ved
utgangen av hvert kvartal.

Dersom det skjer endringer i Spekters medlemsvirksomheter, og dette fører til vesentlige
endringer i fordelingsnøkkelen, kan styret fastsette ny fordelingsnøkkel som skal gjelde
fra første etterfølgende kvartalsutbetaling.

§ 6 Oversikt over midlenes anvendelse

_____

—

i Iovedprganisasjonene/SAN utarbeider ved hvert regnskap sårs avslutning en rapport - - - -
- -[ slettet: o

hvor man i store trekk redegjør for hvordan midlene er anvendt i det avsluttede
regnskapsåret.

_________

- - Lsiettet:
Rapporteni1 bekrefte av regrstrert/tasaiitisert revisorpg sendes styret til - - -

-

godkjenning innen I. juli året etter regnskapsåret.
—

Slettet:,

§ 7 Regulering
Det kan opptas forhandlinger om regulering av avtalen i forbindelse med revisjon av
overenskomsten.
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§ 8 Ikrafttredelse og varighet

_____

-

Denne avtale trådte i kraft 1.1.2003 og er sist endret fra 1.201. Avtalen har samme — - - - [Slettet: i

varighet og oppsigelsestid som overenskomsten. iettet:

44




