


Medlemsmøte 
Ahus Kongsvinger sykehus 

Medlemmenes råd om lokale 
overenskomst  



Forhandlingsmodellen 

A A1 A2 B A3

Individuelle 
forhandlinger 



• Sist forhandlet i 2016
• Bygger på A-delene og beskriver kun 

endringer (forhold som er bedre)



Oppdeling 
I Omfang 
II Sosiale bestemmelser 
III Arbeidstid, ulempetillegg mv 
IV Lønn



Omfang 
Ahus

• Alle medlemmer i NSF 
som er ansatt 

• Gjelder ikke 
administrerende direktør 
og direktører (nivå 1 og 2) 

Innlandet 
• Medlemmer i NSF, ansatt i 

foretaket 
• Gjelder ikke ledere på nivå 1, 2 

og 3 og medlemmer i NSF som 
representerer ledelsen i 
forhandlingene 

• Egne ordninger for medlemmer 
som er unntatt 



Sosiale bestemmelser 
Ahus

• Følger av A1 og A2, 
kapittel II 

Innlandet 

• Ikke regulert og følger 
dermed av A1 og A2, 
kapittel II



Arbeidstid, ulempetillegg mv 
Ahus

• Lør- og søndag = 25%
(minimum kr 57) 

• Kveld (17-22) = 40%
• Natt (22-07) = 45%
• Kveld/natt (17-07), uten 

skift/turnus= kr 50

Innlandet 

• Lør- og søndag = kr 48
• Kveld/natt: følger A2, del 

III, punkt 2.3



Ubekvemstillegg, A2, del III, punkt 2.3 



Arbeidstid, ulempetillegg mv 
Ahus

• Lør- og søndag = 25%
(minimum kr 57) 

• Kveld (17-22) = 40%
• Natt (22-07) = 45%
• Kveld/natt (17-07), uten 

skift/turnus= kr 50

Innlandet 

• Lør- og søndag = kr 48
• Kveld/natt: følger A2, del 

III, punkt 2.3
• Kveld/natt, jordmødre = 

tillegg fra kl 17 og til 
vaktens slutt 



Arbeidstid, ulempetillegg mv 
Ahus

• Lør- og søndag = 25%
(minimum kr 57) 

• Kveld (17-22) = 40%
• Natt (22-07) = 45%
• Kveld/natt (17-07), uten 

skift/turnus= kr 5

Innlandet 
• Natt, sykepleier I/spesialsykepleier 

I = + kr 10 per time i tillegg til 
gjeldende satser. Tillegg fra 
vaktens begynnelse til vaktens 
slutt

• Gjelder ved ekstravakter 
• Gjelder dersom sykepleiere går 

inn i nattstilling 
• Sykepleiere over 55 år følger 

samme bestemmelse 



Stedfortredertjeneste 
Ahus
• Daglige arbeids- og 

ansvarsområde 
• 2 uker sammenhengende
• Den høyere stillingens lønn (i 

praksis som Innlandet)
• Kan gjøres til en fast ordning, med 

fat kompensasjon
• Egen ordning for konstituering

– Ledighet over en måned 
– Kompetansekrav 
– Lønn fra første dag 
– Drøftingsplikt  

Innlandet
• Fulle arbeids- og 

ansvarsområde 
• En uke sammenhengende 
• Delvis ansvar/oppgaver gir 

forholdsmessig lønn 
• Gjelder ikke ved ferie
• Tilsvarende lønnsnivået for 

stillingen i foretaket 



Smusstillegg 
Ahus

• Overenskomsten del III, 
punkt 2.6

• Lokal drøfting 
• Partene på foretaket 

ankeinstans 

Innlandet 

• Ikke regulert og 
overenskomsten del III, 
punkt 2.6 gjelder 

• «Avgjøres etter drøfting 
lokalt» 



Lønn
Ahus

• Avlønning for 
sykepleierstudenter:

Innlandet 

• «som hovedregel kreves 
fagarbeiderutdanning, 
eller 3 års videregående 
utdanning og 
autorisasjon…» 

• Lønn som 
helsefagarbeider



Lønn II
Ahus

• Jordmor – egen 
minstelønnstabell

• «Flyter på toppen»

Innlandet 



Ansiennitetsberegning 
Ahus

• Følger A2

Innlandet 

• Egen formulering, men lik 
A2



Individuelle forhandlinger 
Ahus

• «…overenskomstperioden 
er ikke til hinder for at det 
lokalt gis lønnstillegg i 
overenskomstperioden.»

Innlandet 

• Ikke regulert 
• Neppe noen materiell 

forskjell?



Kompetanse - kompensasjon
Ahus

• Klinisk spesialist 
• Spesialsykepleier
• (fagstigen)
• Kurs/opplæring i 

arbeidstiden
• Doktorgrad 

Innlandet 



Oppsigelse
Ahus

• Fra dato til dato
• Tre måneder 
• Prøvetid 
• Midlertidig ansatt 
• Arbeidsmiljøloven kap 15

Innlandet 

• Fra 1. i påfølgende 
måned

• Kan gi avkortet 
oppsigelsestid 

• Midlertidige ansettelser –
dato til dato 

• Prøvetid – dato til 
dato



Videre prosess 
• Alle medlemmer, overført fra sykehuset 

Innlandet, vil motta sms/e-post med lenke 
til en spørreundersøkelse 

• Det vil være en kort spørreundersøkelse, 
hvor medlemmene vil bestemme hva NSF 
skal gjøre med tilbudet fra arbeidsgiver 



Spørsmål?


