
PROTOKOLL

Avsluttende sentrale forhandlinger i område 10 Helseforetak

År 2011, den 20. juni, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter
og Unio vedrørende lønnsregulering for annet avtaleår i område 10 Helseforetak.

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

Tilstede:

For Spekter
Anne-Kari Bratten
Sveinung Aune
Hilde Christiansen

	

Rune Hummelvoll
Knut Langeland
Stein Gjerding
Cathrine Hennig
Øyvind Bakke
Wenche Eikens
Berit Hægeland

For Unio
Lisbeth Normann
Harald Jesnes
Lars Petter Eriksen
Hedda Kirstine Mellingen
Oskar Nilssen
Eirik Rikardsen

Spekter og Unio konstaterer at det er oppnådd enighet i de sentrale forbundsvise
forhandlingene for overenskomstområde 10 og godkjenner resultatet slik det fremgår av
protokollen.

Det ble ikke oppnådd enighet i følgende lokale forhandlinger:

• Sykehuset Østfold HF og Norsk Sykepleierforbund
• Oslo universitetssykehus HF og Norsk Sykepleierforbund
• Vestre Viken HF og Norsk Sykepleierforbund
• Sykehuset Telemark HF og Norsk Sykepleierforbund
• Sykehuset i Vestfold HF og Norsk Sykepleierforbund
• Sørlandet Sykehus HF og Norsk Sykepleierforbund

Dok. 35990



• Helse Stavanger HF og Norsk Sykepleierforbund
• Helse Fonna HF og Norsk Sykepleierforbund
• Helse Bergen HF og Norsk Sykepleierforbund
• Helse Førde HF og Norsk Sykepleierforbund
• Helse Nordmøre og Romsdal HF og Norsk Sykepleierforbund
• St. Olavs Hospital HF og Norsk Sykepleierforbund
• Nordlandssykehuset HF og Norsk Sykepleierforbund
• Universitetssykehuset i Nord-Norge HF og Norsk Sykepleierforbund
• Universitetssykehuset i Nord-Norge HF og Forskerforbundet

Spekter og Unio er enige om at uenigheten løses ved at arbeidsgivers siste tilbud gjøres
gjeldende, jf. vedlegg, med følgende unntak:

Oslo universitetssykehus HF og Norsk Sykepleierforbund
Pkt. 1 andre avsnitt endres til: Spesialsykepleiere med lang erfaring (ansiennitet 16 år eller
mer) gis et generelt tillegg på kr 13 700. Dette omfatter ikke ledere med budsjett eller
personalansvar. Øvrige medlemmer med ansiennitet 16 år eller mer (med unntak av ledere
ined budsjett og personalansvar) gis et generelt tillegg på kr 6 000.

Beløpet i tredje avsnitt endres fra kr 5 667 375 til kr 4.961.954.

Helse Førde HF og Norsk Sykepleierforbund
Tillegg til jordmødre med minst 20 års ansiennitet endres fra kr 11.000 til kr 15.000.
Tillegg til spesialsykepleiere med minst 20 års ansiennitet endres fra kr 9.500 til kr 14.500.

Helse Nordmøre og Romsdal HF og Norsk Sykepleierforbund
Følgende setning utgår (etter pkt. 2): Tilleggene iht pkt 1 og 2 ovenfor legges utenfor årslønn,
og utbetales som fast trans.

St Olav Hospital HF og Norsk Sykepleierforbund
Pkt 1.1.1 endres til: Med virkning fra 01.05.11 gis et generelt tillegg på 4,4 % til
spesialsykepleier/jordmor med 20 års ansiennitet eller mer.

Dette inkluderer det generelle tillegget som er gitt i overenskomstens A2-del, datert
05.05.2011.

Nordlandssykehuset HF og Norsk Sykepleierforbund
Tillegg i pkt 1 endres fra kr 12.500 til kr 13.500.

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF og Forskerforbundet
I kulepunkt Differensiert generelt tillegg på årsbasis endres beløpet for Lgr Ifra kr 10.000 til
kr 8.000. Første kulepunkt for kriterier for individuell fordeling skal lyde: Den enkeltes
jobbutførelse, herunder engasjement, innsats og produksjon.

Spekter og Unio konstaterer at det er oppnådd enighet i de øvrige lokale forhandlingene og
godkjenner resultatene slik det fremgår av protokollene.

Dok. 35990



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, skilttillegg m.v. for arbeid utført før vedtakelsen.

Spekter har godkjent forhandlingsresultatet. Svarfi-ist for forbundene i Unio settes til 27. juni
kl. 15.00.

For Arbeidsgiverforeningen Spekter

Anne-Kari Bratten

	

Lisbeth Normann
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TILBUD TIL NSF TIRSDAG 7. JUNI

Det gis et generelt tillegg på kr 8.000 pr år til alle spesialsykepleiere/jordmødre med lang
erfaring (>20 års ansiennitet).

Alle ledere gis et generelt tillegg på kr 5.000 pr år.

Jordmødre med > 10 års ansiennitet gis et generelt tillegg på kr 5.000 pr år.

Sykepleiere/spesialsykepleiere med autorisasjon som ambulansearbeider uten
paramedicutdanning ansatt i ambulansetjeneste ved akuttmedisinsk avdeling gis et tillegg på
kr 10.000 pr år. Paramedicutdanning gis et tillegg på kr 7.000 utover det de har i stillingen
som paramedic

Sykepleiere ved diabetespoliklinikk gis et personlig tillegg på kr 12.000 pr år.

Det avsettes en lokal pott på kr 720.000 til individuelle tillegg for ledere. Kriterier som legges
til grunn ved fastsettelse av individuelle tillegg:
- jobbutførelse (ledere vurderes i samsvar med SØs styrings- og oppfølgingssystemer)
- Ansvarsområde (herunder kompleksitet, kompetansekrav og størrelse på ansvar)

I tillegg avsettes en lokal pott på kr 1.950.000 til individuelle tillegg. Prioriterte stillinger:
- Fagutviklingssykepleier/jordmor
- Sykepleiere med dokumentert videreutdannelse med relevans til stillingen og i tråd med
seksjonlavdelingens kompetanseplan./budsjett.
- Medarbeidere i rådgiver-/konsulent-/spesialkonsulentstillinger

Kriterier som legges til grunn ved fastsettelse av individuelle tillegg:
® Jobbutførelse - resultat og innsats, samarbeid og kommunikasjon
• Ansvarsområde, herunder kompleksitet, kompetansekrav og størrelse på ansvar
® Beholde kompetanse
® Likestilling

	

Nærmeste leder gjennomfører lønnssamtaler i henhold til gjeldende prosedyre. Individuell
lønn fordeles iht. avtalte prioriteringer og kriterier. Lønnssamtaler skal gjennomføres for alle
som naturlig hører til prioriterte grupper, uavhengig om de får et individuelt tillegg eller ikke.

Endelig resultat av lønnsfastsettelsen foreligger når forhandlingsutvalget i Sykehuset
Østfold og NSF har gjennomgått listene fra lønnssamtalene i henhold til prioriteringer og
kriterier.

Alle tillegg gis forholdsmess(i forhold til stillingsstørrelse).

Alle lønnsmessige endringer har virkningsdato 1. mai 2011

Rolf Lie
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TILBUD 7

År 2011, i perioden 19. mai til 17. juni har det vært ført forhandlinger mellom Oslo
universitetssykehus helseforetak tilsluttet Spekter på den ene siden og Norsk Sykepleierforbund
(NSF) ved Oslo universitetssykehus helseforetak på den andre siden vedrørende mellomoppgjøret
2011.

Forhandlingene ble ført i henhold til hovedavtalens § 7, og på grunnlag av overenskomstens del A
jfr. protokoll av 5. mai 2011 fra de forhandlingene mellom Spekter og NSF.

Tilstede på ett eller flere møter:

Fra Spekter:
Øyvind Bakke (i bistand)

Fra arbeidsgiversiden:
Sidsel Fure (forhandlingsleder)
Tone Roald
Janne Andersen
Anne Lie
Gunn Elin Brandsrud

Fra NSF:
Oskar Nilssen (i bistand)

Fra NSF:
Merete Norheim Morken (forhandlingsleder)
Svein Erik Urstrømmen
Vibeke Braastad Kristiansen
Øystein Sørnes

1. Økonomisk ramme og lønnsregulering

Partene er enige om at lønnsmassen for NSF pr. 01.05.11 er på kr. 2 257 073 263. Heri inngår
arbeidstakere finansiert med eksterne midler med kr. 42 059 586. Dette er utgangspunkt for
beregninger i forhandlingene.

Spesialsykepleiere med lang erfaring (ansiennitet 16 år eller nier) gis et generelt tillegg på
kr 13 200. Dette omfatter ikke ledere med budsjett og personalansvar.
Øvrige medlemmer med ansiennitet 16 år eller mer (med unntak av målgruppen for
individuelle tillegg) gis et generelt tillegg på kr 6 000.

Det gis en avsetning til individuelle tillegg på kr 5 667 375 (12 måneders effekt). På
nåværende tidspunkt lar det seg ikke gjøre å identifisere andelen av dette til arbeidstakere
finansierte med eksterne midler. Partene er likevel inneforstått med at det er begrensede
muligheter til å disponere eksterne midler mellom ulike prosjekter og mellom eksternt
finansierte prosjekter og syk4usets alminnelige driftsmidler.

Avsetningen fordeles til:
ledere med budsjett og personalansvar
jordmødre generelt, jordmødre med etter- og videreutdanning som har en faglig
innretning i overensstemmelse med stillingens funksjon og det ikke allerede er gitt
kompensasjon for denne

- medlemmer med mastergrad/hovedfag som har en faglig innretning i
overensstemmelse med stillingens funksjon sikres et tillegg på kr 20 000 dersom dette
ikke allerede er gitt eller lønnsplassering er vurdert på grunnlag av at vedkommende
innehar denne kompetansen
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- medlemmer med doktorgrad vurderes særskilt

Kriterier for individuell lønnsvurdering for ledere med budsjett og personalansvar,
- samlet ansvar, omfang og kompleksitet
- relevant formell og reell kompetanse
- evne til å oppnå resultater i samsvar med overordnede mål og planer for Oslo

Universitetssykehus
- vise integritet

- er motiverende og samlende
- tenker helhetlig
- har forutsetninger for å utvikle en enhet som er ledende på sitt område
- resultat i forhold til faglig kompetansebygging og arbeidsmiljø

Det foretas en gjennomgang av lønnsplassering for frikjøpte tillitsvalgte for å sikre at deres
lønnsutvikling følger den de ville hatt i sin opprinnelige stilling.

Partene er enige om at det er behov for en kartlegging av omfanget av fagspesifikke etter- og
videreutdanninger. Med utgangspunkt i kartleggingen vil arbeidsgiver og NSF utveksle
synspunkter på avlønning frem mot hovedoppgjøret 2012.

De avtalte tilleggene oppgis som bruttobeløp og gis med virkningsdato 01.05.11.

Arbeidstakere som har foreldrepermisjon med lønn skal vurderes på lik linje med øvrige
arbeidstakere. Arbeidstakere som har omsorgspermisjon uten lønn skal etter endt permisjon ha
en lønnsvurdering som sikrer lik lønnsutvikling som øvrige medlemmer.

De avtalte tillegg gis ikke til arbeidstakere som er fratrådt før overenskomstens vedtakelse,
med mindre fratredelsen skyldes pensjonering. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av
overtidstillegg, variable tillegg mv. for arbeid utført før vedtakelsen.



Unntatt offentlighet så lenge
forhandlingene pågår

NSF

Endelig økonomisk tilbud av 15. juni 2011:

Det gis et generelt tillegg til spesialsykepleiere med mer enn 20 års ansiennitet
på kr 11.000,-.

2. Det gis et generelt tillegg til jordmødre med mer enn 20 års ansiennitet på
kr 15.000,-.

3. Det gis et generelt tillegg til sykepleiere (off.godkjent) med mer enn 20 års ansiennitet på
kr 5.000,-.

4. Det gis et generelt tillegg til ledere (avdelingsspl./seksjonsledere/enhetsledere) på kr 15.000,-.

5. Pott til individuell fordeling:

	

kr 2.200.000,-.

Kriterier:
Fagutviklingssykepleiere
Avdelingssykepleiere
Kompetanse master og klinisk spesialitet
Operasjonssykepleiere
Særskilte funksjoner
Rette opp uønskede skjevheter

Virkningstidspunkt: 01.05.2011

Med forbehold om endringer.

orhandlingssjef

r
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ProtokoH av xx®xx®

mellom Norsk Sykepleierforbund ved STHF og Sykehuset Telemark HF.

Den 25. mai til xx.xx ble det holdt forhandlinger mellom NSF og STHF i mellomoppgjøret
2011.

Til stede på ett eller flere møter:

For NSF:
Ann Iserid Vik-Johansen
Inger Ann Aasen
Helge Kjellevold
Elisabeth Moe Skreosen

	

For STHF:
Bente Grindrud
Torkild Toft

Protokollen gjelder alle medlemmer av Norsk Sykepleierforbund ansatt ved STHF pr
01.05.11, med unntak som følger av B-dels overenskomst.

2. Partene er enige om lønnsmasse basert på lønnskjøring for april, og effekten av tillegg
avtalt i A2-protokoll.

3. Spesialsykepleiereljordmødre med minimum 20 års ansiennitet pr 01.05.11 gis et
individuelt tillegg på 7.500 kr pr år i 100 % stilling.

4. Jordmødre gis et individuelt tillegg på 10.000 kr pr år i 100 % stilling etter navneliste i
vedlegg 1.

5. Godkjent klinisk spesialist gis et individuelt tillegg på 7.000 kr pr år i 100 % stilling
etter navneliste i vedlegg 2.

6. Medlemmer med relevant mastergrad gis et individuelt tillegg på 15.000 kr pr år i 100
% stilling etter navneliste i vedlegg 3.

7. Medlemmer som kan dokumentere bestått eksamen i SEPREP, eller dokumentert
fullført kurs før eksamenskrav ble etablert, gis et individuelt tillegg på 7.000 kr pr år i
100 % stilling etter navneliste i vedlegg 4.

8. Det avsettes 1.750.000 kr i helårseffekt til individuell fordeling der vurdering kan
foretas blant samtlige medlemmer. Ved fordeling skal enhetslederes samlede
lønnsutvikling i oppgjøret vurderes særskilt, med vekt på resultat- og måloppnåelse.
For øvrig foretas fordeling av tilleggene etter kriterier i B-dels overenskomst del IV
pkt 4.3. Prosess ved fordeling følger bestemmelsene i B-dels overenskomstens del IV

i



	

pkt 4.4 med unntak av første kulepunkt. Før endelig tildeling av lønnsmidler til
klinikkene gjennomføres drøfting av størrelsen på ramme til Prehospital klinikk,
Serviceklinikken, HR inkl BHT og Medisinsk serviceklinikk. Resterende lønnsmidler
tilføres klinikkene etter relativ andel av årsverk.

9. Prosenttillegg i A2-protokoll, samt alle tillegg etter ovenstående pkt. 3 til 8
innarbeides i årslønn.

10. Tillegg etter pkt. 4 til 7 er personlige og knyttet til navngitte personer iflg. vedleggene.
Dersom andre medlemmer fullfører utdanningsnivåene angitt i punktene gir dette
ingen rett til tilsvarende tillegg.

11. Eventuelle medlemmer som ikke er inkludert med riktig lønnstillegg enten pga.

	

feil
kode eller andre feilregistreringer i personalportalen, men som likevel er omfattet av
tillegg avtalt i foreliggende protokoll, skal også ha lønnstillegg som avtalt.
Tilsvarende, dersom medlemmer er inkludert i protokollens pkt. 3-7 på feil grunnlag
bortfaller disse tilleggene.

12. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

13. Alle tillegg etter denne protokoll gis med virkning fra 01.05.11.

2



Sykehuset i Vestfold

	

HELSE< SØR-ØST
G.

Tilbud 3A

Til NSF ved Sykehuset i Vestfold HF 1. juni 2 011 kl. 11.15

1. Unntak
Partene er enige om at medlemmer av NSF som er ansatt i Sykehuset i Vestfold som
er klinikksjef og avdelingssjef unntas fra kapittel III og IV i den sentralt inngåtte
overenskomsten, samt denne protokollen.

2. Lønnsreguleringer
A. Jordmødre, anestesisykepleiere, intensivsykepleiere, operasjonssykepleiere og

pediatriske sykepleiere med minst 20 års ansiennitet gis et individuelt tillegg på
kr. 16.000,- (En jordmor med 19 års ansiennitet inkluderes også i dette).

B. Onkologiske sykepleiere, psykiatriske sykepleiere, hygienesykepleiere og
geriatriske sykepleiere med minst 20 års ansiennitet gis et individuelt tillegg på
kr. 10.000,

Tilleggene nevnt under A og B gjelder kun for medlemmer av NSF som omfattes av
dette lønnsoppgjøret.

C. Det avsettes en pott på kr 1.250.000 til individuelle tillegg

Følgende kriterier skal legges til grunn for fordeling:

® Sykepleiere i klinisk praksis
med relevant videreutdanning
lang erfaring og høy kompetanse
ansvar
personlige egenskaper

® Ledere og sykepleiere i rådgiverstillinger

Med grunnlag i ansvar, kompetanse og oppnådde resultater, ressursutnyttelse,
fagutvikling, organisasjonsutvikling og personalledelse

Av potten gis følgende funksjonstillegg:
-

	

Foretakstillits

	

gt kr. 15.000,-
-

	

Hovedtillitsvalgt

	

kr. 7.500,-
- Hovedvernombud kr. 25.000,-

3. Den videre prosessen
Partene er enige om at potten skal fordeles forholdsvis mellom klinikkene. I
respektive klinikker skal avdelingssjefen i samarbeid med tillitsvalgte drøfte hvordan
den videre prosessen med vurdering og fordeling av den tildelte potten skal skje.
Videre skal de i samarbeid drøfte fordeling potten.



Tønsberg 1. juni 2011.

Bente Krauss



Arbeidsgivers siste tilbud, mandag 30. mai 2011 . 15.50

NSF

Det gis et generelt tillegg på kr 10 000 fra 1.5.11 slik:

o alle enhetsledere
• spesialsykepleiere/jordmødre med 20 års ansiennitet eller mer

Pott
Det gis en pott på kr 2 600 000 til individuell fordeling fra 1.5.11.

Potten fordeles etter følgende kriterier:

• Enhetsledere, basert på:
o kompleksitet, antall ansatte og ansvarsområde

® Opparbeidet kompetanse, stabilitet og kvalitet
® Utjevning av ubegrunnede lønnsforskjeller

Alle tillegg er helårsvirkning, gis i forhold til 100 % stilling og inngår i
årslønnen



Til NSF

v/forhandlingsleder Brit Bø

LOKALE FORHANDLINGER 2011 -- ARBEIDSGIVERS SISTE TILBUD
TIL NSF DATERT 16.06.2011

Det vises til justert krav 5 fra NSF datert 16. juni.

Helse Stavanger HF fremsetter følgende tilbud til økonomisk ramme for NSF:

kr 7 700 000 (helårsvirkning, dvs 12 måneder). Inkludert sentralt oppgjør
utgjør dette en ramme på 4,25 o for 2011.

Arbeidsgiver fremlegger følgende skisse til fordeling:

1. Følge opp sentral føring mht å prioritere spesialsykepleiere med 20 års
ansiennitet. Det gis ett tillegg til disse på kr 10 000 (årslønn 100%
stilling). Dette utgjør ca kr. 4 710 000.

2. Det avsettes kr. 976 510 til nattrekruttering( dvs tillegg til rene
nattestillinger). Dette tillegget vil også bli gitt til nyansatte, dvs frem
i tid. I tillegg avsettes det kr. 1 mill til økning av nattillegg.

3. Økning av "flyttillegg11 for jordmødre fra 7 500 til 15 000, Med 21, 5
årsverk utgjør dette en kostnad på kr. 161 250.

4. Det gis et kompetansetillegg på kr 8 000 (1000 stilling) til jordmødre
som har videreutdanning i akupunktur. Med 6,53 årsverk, utgjør dette en
kostnad på kr 52 240.

5. Den resterende potten, ca kr 800 000, brukes til å prioritere
ledere/stabsstillinger. Dvs, se på følgende:

vurdere ledere/stabsstillinger
vurdere økning av funksjonstillegg for ass. avdelingssykepleier
vurdere evt. kompetansetillegg.

Det presiseres at summene oppgitt i pkt. 1 til 5 ovenfor, kun er å anse som
et kostnadsestimat. Det forutsettes at det fordeles innenfor en samlet
økonomisk ramme på kr 7 700 000 (helårsvirkning).

M^h unfri^^-de 'Nåa
forhandlingsleder



Tilbud 7 til NSF i Helse Fonna

1. Fra 1. mai 2011 gis et tillegg på 10.000,- i 100 % stilling til alle Jordmødre og
Spesialsykepleiere med ansiennitet før 01.mai 1991 og som er medlemmer av NSF i
Helse Fonna og som er i klinisk arbeid(se vedlagt liste). Tillegget skal legges utenom
basislønnen, slik at evt sentrale minstelønnsjusteringer ikke " spiser" dette opp.

2. Fra 1. mai 2011 økes grunnlønna til jordmødre organiserti NSF med mindre enn 20
års ansiennitet med 6.000,- ekstra i 100 % stilling i tillegg til sentral protokoll(se
vedlagt liste).

3. Fra 1. mai 2011 økes grunnlønna til alle spesialsykepleiere med ansiennitet før 1. mai
1996 med 4.000,- i 100 % stilling i tillegg til sentral protokoll (se vedlagt liste).

4. Fra 1. mai 2011 økes grunnlønna til alle sykepleiere med ansiennitet før 1. mai 1996
med 4. 000,- i 100 % stilling i tillegg til sentral protokoll (se vedlagt liste).

5. Fra 1. mai 2011 settes det av en lokal pott på 150.000,- som fordeles av
klinikkdirektør i samarbeid med de tillitsvalgte.

	

Haugesund 17. juni 2011

Ivar° ordalJ
Forhandlingssjef Helse Fonna



Helse Bergen legger frem følgende tilbud nr. 7 til NSF i mellomoppgjøret 2011 - fremsatt i
mote 10. juni 2011, kl. 10:15

Utgangspunkt

Forhandlingene føres på grunnlag av overenskomstens del A, jf protokoll fra de innledende
sentrale forhandlingene mellom Spekter og Unio av 4. april 2011 og A2 protokoll fra
forhandlingene mellom Spekter og NSF av 5. mai 2011.

Tilbudet tar utgangspunkt i en lønnsmasse pr. 1.. april 2011 beregnet til kr 932 769 636 og et
medlemstall inkludert i lønnsmasse oppgitt til 2 139,92 årsverk. I lønnsmassen inngår faste og
variable tillegg.

Lønnsendringer

Helse Bergen tilbyr følgende i dette oppgjøret:

1. Et generelt tillegg på 2,4 % til alle medlemmer
2. Nye minstelønnssatser:

1.

2.

Sykepleier

Spesialsykepleier

JordmØdre*

0 år

329 000

352 000

O år

390 000

4 år
336 000

362 000

8år

410 000

8år

348 000

378 000

10 år

430 000

10 år

376 000

411000

*) Se egen protokolltilførsel angjordmorlønn

Generelt tillegg er inkludert i nye minstelønnssatser.

3. Kr 14 000 til spesialsykepleiere med 20 års ansiennitet eller mer, eksklusive jordmødre.
4. Kr 4 000 til sykepleiere med 20 års ansiennitet eller mer
5. Økning i tillegg fra kr 9 000 til 12 000 for jordmødre med 20 års tjenesteansiennitet eller

mer.

	

6. Kr 1 433 680 til fordeling blant avdelingssykepleiere,
a. Generelt tillegg kr 8 000 til alle
b. Restbeløp fordeles individuelt. Fordeling foretas basert på forslag fra avdelingene

og sluttforhandles med NSF på foretaksnivå.
7. Kr 571 140 til fordeling blant rådgivere/konsulenter. Fordeling foretas basert på forslag

fra avdelingene og sluttforhandles med NSF på foretaksnivå.
8. Kr 392 000 til fordeling blant ledere på nivå 2.1/nivå 2.2. Fordeling foretas av nivå-2

ledere og drøftes med NSF på foretaksnivå.
9. Kr 22 000 til medlemmer som oppnår etterspurt og anvendbar mastergrad i

overenskomstperioden.
10. Kr 40 000 til medlemmer som oppnår etterspurt og anvendbar Ph. D. i

overenskomstperioden. Tidligere gitt tillegg for mastergrad inngår i dette beløpet.

Ansatte som ved overenskomst 2011 far uttelling i henhold til punktene 6, 7 og 8 skal ikke ha
tillegget nevnt i punkt 3.
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Tillegg i punkt 9 og 10 gjelder for hele overenskomstperioden med intensjon om videreføring.

	

Dersom tilsvarende tillegg gis i A2 ved senere oppgjør faller denne intensjonen bort. Tilleggene skal
heller ikke inngå i beregningsgrunnlag for senere sentralt gitte prosenttillegg.

Alle tillegg gis med virkning fira 1. mai 2011. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

Tilbudet har en slik kostnadsramme:
Virkningsdato 12 mnd. Virk. Tillegg i 2011 12 mnd. Virk.% Tillegg % 12011

Overheng 1,70
Glidning

0,20
Generelt prosenttillegg 01.05.2011 20 132 660 13 421 773 2,16 1,44
Ny minstelønnstabell 01.05.2011 383 240 255 493 0,04 0,03
Konsekvens kveldfnatt 01.05.2011 820 613 547 568 0,09 0,06
Generelt tillegg kr 4 000 for
gr. 4 mlans. >= 20 år

01.05.2011 1 084 737 723 158 0,12 0,08

Konsekvens kveld/natt
gr. 4 m/ 20 års ans.

01.05.2011 233 528 155 685 0,03 0,02

Generelt tillegg kr 14 000 for
gr. 5 mlans. >= 20 år ex. '.mor.

01.05.201 1 7 469 512 4 979 675 0,80 0,53

Ledere N2.11N2.2 fordelt individuelt 01.05.2011 392 000 261 333 0,04 0,03
Avd.sykepleiere generelt tillegg
kr 8 000

01.05.2011 883 680 589 120 0,09 0,06

Avd.sykepieiere fordelt Individuelt 01.05.2011 550 000 366 667 0,06 0,04
Ind. fordeling rådgiverelkonsulenter 01.05.2011 571 140 380 760 0,06 0,04
Jordmødre minstelønn 01.05.2011 195 320 130 213 0,02 0,01
Jordmødre seniortillegg
20 års tjenetse kr 12 000

01.05.2011 46 050 30 700 0,00 0,00

Kompetansetillegg 01.05.2011 150 000 100 000 0,02 0,01
TOTAL 32 912 480 21 942146 3,53 4,26

Protokolltilførsel ang jordmorlønn
I dette oppgjøret
Etter mellomoppgjøret 201 1 har alle jordmødre i Helse Bergen identisk lømisstige og tillegg for ansiennitet og
kompetanse.
Dersom resultatet av uenigheten om forståelse av protokollene fra lønnsoppgjøret 2008, drøftet i eget
forhandlingsmøte etter Hovedavtalen § 13, 6. juni 2011, fører til at jordmødrene oppnår den lønn som følger

	

av tabellen i punkt 2.2 til en lavere kostnad enn det som er kostnadsberegnet ved årets lønnsoppgjør, skal
partene i fellesskap forhandle om hvorledes differansen skal fordeles. I en slik eventuell omfordeling kan alle
medlemmer tilgodeses, ikke bare jordmødre.

For fremtiden gjelder
Partene har videre en felles intensjon om at fremtidige utilsiktede lønnsforskjeller blant jordmødre
harmoniseres. Etter de årlige lønnsoppgjør kaller Helse Bergen NSF inn til drøfting hvor harmonisering av
jordmorlønn er tema.

Protokolltilførsel ang matrise for minimumsavlønning av avdelingssykepleiere
Partene er enige om å starte arbpidet.ed å lage forslag til ny matrise for minimumsavlønning av
avdelingssykepleiere. Arbeidet skal være sluttført innen 1. mai 2012 og tas inn i B-del dersom det blir lokale
forhandlinger med NSF i hovedoppgjøret 2012.

Med forbehold om nye og endrede tilbud.

Nils Nlae sæle
Forhandlingsleder
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10.06.2011 14:03

Notat 2 vedrørende tilbud 7 fra Helse Bergen til NSF i forbindelse med mellomoppgjøret
2011

Forslag til endringer av innretning innenfor økonomisk ramme i tilbud 7:

1. Kr 15 000 til spesialsykepleiere med 20 års ansiennitet eller mer, eksklusive jordmødre

2. Alle jordmødre sikres et samlet tillegg slik at ingen far mindre enn kr 20 000 i dette
oppgjøret

3. Sum til individuelle tillegg til ledere (nivå 2.1/2.2) og avdelingssykepleiere justeres ned
for å delfinansiere punkt 1-2

4. Individuelle tillegg til ledere nivå 2.1/2.2 fordeles basert på forslag fra avdelingene og
sluttforhandles med NSF på foretaksnivå

5. Beløp avsatt til ansatte som har mastergrad eller Ph.D. justeres om nødvendig i forhold til
antall dokumenterte tilfeller

Dette gir følgende uttelling i gjennomsnitt:
- spesialsykepleiere kr 24 000

	

- avdelingssykepleiere kr 21 600
- jordmødre kr 21 600
- ledere nivå 2.1/2.2 kr 20 857
- rådgivere/konsulenter kr 20 000

Helse Bergen HF,

Nifs'ag Sæ1e
Forhandlingsleder



FORHANDLINGAR LØN/OVEREINSKO MST

Mellom Helse urde og arbeidstakarorganisasjonen NSF:

Tilbød nr 3 - 6. juni 2011

Arbeidsgjevar tilbyr fylgiande med verknad frå 01.05.11:

1. Jordmødre med minst 20 års ansiennitet:

	

kr 11 000
2. Spesialsjukepleiarar med minst 20 års ansiennitet:

	

kr 9 500
3. Avsetning til individuell fordeling (leiarar og evt andre)

til fordeling innan 01.10.11 kr 700 000



Huse Nordmøre o omss a HF

Overenskomstforhandlinger 2011

Motpart:

	

Norsk Sykepleierforbund
Tilbud nr.:

	

4
Dato:

	

08.6.2011
Kl.:

	

16.10

Svarer på:

	

Krav 4, 08.6.2011

Forbehold:

	

Helse Nordmøre og Romsdal HF (HNR) tar alle forbehold om å
komme med nye og endrede tilbud dersom tilbudet i sin helhet
ikke aksepteres.

Forhandlingssituasjonen i foretaket tilsier at det kan forekomme
feil i tilbudet, og arbeidsgiver forbeholder seg retten til ensidig å
korrigere evt. feil.

1. Spesialsykepleiere med over 20 års ansiennitet pr. 1. mai 2011

Jfr sentral protokoll mellom Spekter-Helse og Norsk Sykepleierforbund, gis
spesialsykepleiere et tillegg på kr. 14.000,- pr. år i full stilling.

Tillegget er et bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

2. Jordmødre med over 20 års ansiennitet pr. 1. mai 2011
Jfr sentral protokoll mellom Spekter-Helse og Norsk Sykepleierforbund, gis
Jordmødre et tillegg på kr. 14.000,- pr. år i full stilling.

Tillegget er et bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

Tilleggene iht pkt. 1 og 2 ovenfor legges utenfor årslønn, og utbetales som fast trans.

6. "Akutt-/Rehabtillegg„ for aiderspsykiatrisk enhet

Spesialsykepleiere/sykepleiere, organisert i NSF, i døgnenheten - enhet for

alderspsykiatri, gis et tillegg tilsvarende akutt-/rehabtillegg.

Tillegget er et funksjonstillegg utenfor årslønn, men som videreføres.

Tillegget utbetales kun så lenge den ansatte arbeider i enheten.

Tillegget er på kr. 12.000,- pr. år i full stilling. Deltidsansatte gis forholdsmessig
tillegg.



8. Justering enhetsledere

Det gis tilbud om kr. 60.000 pr. 1. mai 2011 for justering av lønnsforskjeller. Det
forutsettes at partene blir enige om beløp og personer innen frist for lønnsoppgjørets
avslutning.

	

_



3 ST. OLAVS HOSPITAL
Q TRONDHEIM UNIVERSITY HOSPITAL

Adm. direktør

	

Telefon: +47 73999715
Olav Kyrres gate 17

	

Telefaks:+47 73999750
7006 Trondheim

	

www.stolav.no
post.adm.dir@stolav.no

Arbeidsgivers siste tilbud 08.06.11

Protokoll
fra

B®els forhandlinger
mellom

St® Olavs Hospital HF
og

Norsk Sykepleierforbund

o

Ar 2011, i perioden 23.mai til...., ble det holdt B-delsforhandlinger mellom St. Olavs
Hospital HF og Norsk Sykepleierforbund.

B-dels forhandlingene er ført med henvisning til overenskomstens A2-del mellom
Arbeidsgiverforeningen Spekter og Norsk Sykepleierforbund om lønnsregulering for annet avtaleår,
datert 5. mai 2011.

Tilstede i ett eller flere møter:

Fra St.Olavs Hospital HF:

Haldis RØssing
Frank BurØy
Egil Sandvik
Anne-Bjørg Nyseter

	

Kristin Amdahl
Lise L. Støylen
Tonje Villadsen

Fra Norsk Sykepleierforbund:

Tor Egil Ingebrigtsen
Gunnar Konradsen
Anita Solberg
Tine Karlsen
Margaret Heggem
Kenneth Grip

Olav Kyrres gate 17

	

Bankgiro: 8601 .05.10270
7006 Trondheim

	

Telefon: 06800
Org.nr: 883 974 832

	

Telefaks: 73 86 97 50

HELSE <::0 < MIDT-NORGE St. Olavs Hospital HF



Generelt
Partene er enige om at B-overenskomst mellom St. Olavs Hospital HF og Norsk Sykepleierforbund
som ble inngått for perioden 01.05.2008 - 30.04.2010 prolongeres med følgende endringer:

. Lønnsregulering

1.1 Generelle tillegg

1.1.1 Med virkning fra 01.05.11 gis et generelt tillegg på 3,7 % til spesialsykepleier /jordmor med
20 års ansiennitet eller mer.

Dette inkluderer det generelle tillegget som er gitt i overenskomstens A2-del, datert 05.05.2011.

1.1.2 Med virkning fra 01.05.11 gis et generelt tillegg på 4,4 % til ledere (herunder seksjonsledere,
avdelingssjefer og stabsledere.)

Dette inkluderer det generelle tillegget som er gitt i overenskomstens A2-del, datert 05.05.2011.

Tillegget er et bruttotillegg og deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

1.2

	

Lørdags- og søndagstillegg
Jfr. A2-overenskomst, punkt 3.1.
Punktet erstattes av følgende bestemmelse:

Godtgjøres med kr. 43,- pr. time for ordinært arbeid mellom kl. 00:00 lørdag og kl. 24:00 søndag.

1.3

	

Kveldstillegg
Jfr. B-overenskomst, punkt 3.3
Punktet erstattes av følgende bestemmelse:

Det gis et tillegg på 32 % av timelønn, dog min. kr . 54,- og maks. kr. 72,- for ordinært arbeid som
utføres fra kl. 17:00 og til kveldsvaktens slutt, senest kl. 23:00.

1.4

	

Tillegg for mastergrad
For stillinger hvor det kreves og / eller anvendes mastergrad gis et tillegg på kr. 20 000,- pr. år i
100%-stilling.
Det skal fremgå av stillingens funksjonsbeskrivelse hvordan mastergraden anvendes.

1.5

	

Doktorgradstillegg
Doktorgradstillegg: Kr. 40 000,-
Beløpet skal registreres og syftliggjøres som et eget separat tillegg.

1.6

	

Individuelle tillegg
Med virkning fra 01.05.11 avsettes en pott på kr. 2 000 000,- (helårsvirkning) til individuell
lønnsvurdering.

Sykepleiere med fagansvar, undervisningsansvar, stedfortrederansvar, ass. seksjonsleder,
stabsstillinger samt jordmødre skal særskilt vurderes.



Den individuelle vurderingen gjennomføres med utgangspunkt i følgende kriterier:

1. Forhold i stillingen
a. Endring av arbeids- og ansvarsforhold som følge av organisasjonsmessige forhold.
b. Nye prosedyrer eller arbeidsordninger med mer krevende oppgaver.

2. Personrelasjoner
a. Relevant kompetanseheving
b. Jobbutførelse I Arbeidsinnsats
c. Rette opp lønnsmessige skjevheter
d. Generell lønnsutvikling

3. Markedssituasjon
a. Beholde personer med spesialkompetanse som det er vanskelig å erstatte.

4. Likelønn

Endelig avgjørelse om den individuelle fordelingen av potten fattes av arbeidsgiver v/
forhandlingssjef på bakgrunn av begrunnet prioritering fra klinikksjefer /avdelingssjefer/stabsledere
samt uttalelse fra foretakstillitsvalgt fra Norsk Sykepleierforbund.

Den individuelle fordelingen skal være avsluttet innen.........

2.

	

Forholdet mellom det generelle tillegget, minstelønnsnivå og individuelle tillegg

1. Det generelle tillegget gis først, til de medlemmer som var tilsatt på virkningsdato og som
fortsatt er tilsatt på vedtaksdato.

2. Hvis minstelønnsnivå i henhold til minstelønnssatsene i A2 fortsatt er høyere, skal lønnen
justeres i forhold til dette.

3. Eventuelle individuelle tillegg.

3.

	

Gjennomføring av resultatet:
Avtalte tillegg gis ikke til arbeidstakere som er fratrådt før vedtaksdato, med mindre fratreden
skyldes pensjonering. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg m.v.
for arbeid utført før vedtaksdato.

Trondheim, :

For St. Olavs Hospital HF:

	

For Norsk Sykepleierforbund

Haldis Røssing

	

Tor Egil Ingebrigtsen
Kst. forhandlingssjef

	

Foretakstillitsvalgt



Arbeidsgivers endelige krav

i B- delsforhandlinger i Nordlandssykehuset HF

Mellomoppgjør 2011 Norsk Sykepleierforbund

1. Til medlem av NSF, som er spesialsykepleier med 20 års lønnsansiennitet eller mer,
gis det et generelt tillegg på kr 12.500. Tillegget gis ikke til ledere og ass. ledere.

2. Det avsettes kr 400.000 til justering av skjevheter på lønnsnivå for ledere, ass. ledere og
evt andre. Individuelle tillegg begrenses til inntil kr 10.000. Tilleggene fastsettes etter drøftinger
mellom partene.

Virkningstidspunkt for alle tillegg: 1. mai 2011.

Begrunnelse:

I årene som kommer vil det bli økende behov for spesialsykepleiere innen alle fagspesialiteter. En
ulik behandling av disse gruppene kan medføre at signaleffekten blir feil, og medvirke til
dårligere rekruttering, samt turnover. Den risikoen ønsker ikke arbeidsgiver å ta. Etter nøye
vurdering har vi derfor valgt å behandle gruppen spesialsykepleiere likt. Vi vurderer det også slik
at alle har en rolle ift pasientene, kvalitetsutvikling m.v.,- enten direkte eller indirekte.

Belønning av kompetanse vises ved denne anledning ved at spesialsykepleiergruppen gis et
ekstra lønnsløft og at mesteparten av de lokale midlene tilfaller denne gruppen.

Når det gjelder den avsetning som vi ønsker å benytte til justeringer av bl.a. lederlønn, har det sin
bakgrunn i at vi over tid har lyttet til at lederlønnsnivåene burde heves, vi har gjort et krafttak
inneværende år for å gjøre noe med det, og vi ønsker at vi nå i fellesskap skal sørge for at noen
justeringer også skal kunne skje, der åpenbare skjevheter er uheldig. Vi ønsker ikke å legge et
generelt tillegg på ass. ledere med spesialutdanning, da effekten av dette kan slå uheldig ut. En
mer særskilt og individuell vurdering vil gi oss et mer hensiktsmessig og kontrolleit resultat.

-11

Bodø, den 31. mai 2011

...........................................
Kerstin Thoresen
Nordlandssykehuset HF (sign.)



Krav/'T'ilbud 4
ved forhandlinger mellom

Universitetssykehuset Nord-Norge HF og NSF vedrørende lønnsregulering
for annet avtaleår 2011.

Tilstede på ett eller flere møter:

UNN HF:
Hanna Uleberg
Ståle Karlsen

NSF:
Mai-Britt Martinsen
Torild Døhl
Tord Augustinussen

1. Grunnlaget for forhandlingene:

Forhandlingene er gjennomført iht. protokoll fra de innledende forhandlingene mellom
Arbeidsgiverforeningen Spekter og Unio, 4. april 2011 og 5 mai 2011.

2. Med forbehold om endringer gis følgende tilbud:

® Alle medlemmer av NSF med 16 års ansiennitet eller mer gis et generelt tillegg på kr
4000,- på årsbasis (3 452 000)

® Spesialsykepleiere/jordmødre med 20 års ansiennitet eller mer gis ytterlig et generelt
tillegg på 5000,- på årsbasis (1 974 500)

® Spesialsykepleier/jormor som er 55 år eller eldre, får ytterlig et generelt tillegg på 5000 på
årsbasis (883 500)

® Jordmor avlønnes med kr 10 000 mer enn minstelønnsgaranti ihht. ansiennitetsstigen(jf
A2 overenskomst). (22 800)

® Det settes av en pott til individuell fordeling på kr 830.000 til ledere med personalansvar
med særlig prioritering til de som arbeider nærmest pasienten.

® Medlemmer av NSF meå relevant anvendt mastergrad gis en tilleggslønn på kr 25.000 på
årsbasis.( 250 000). Denne tilleggslønn gjelder ikke for ledere. Bestemmelsen tas inn i
overenskomstens B-del.
Medlemmer som 12008 eller senere har fått et mastergradstillegg vil ihht denne
bestemmelsen få differansen mellom avtalt tillegg og tillegg gitt tidligere.
Tillegget skilles ut fra årslønn og registreres som tileggslønn (mastergradstillegg), totalt kr
25.000 på årsbasis



o Til dette punkt gis følgende eksempel: I lokale lønnsforhandlinger år 2008 fikk
medlemmer på grunnlag av Master økning i sin årslønn med kr 15.000. For disse
medlemmene vil - etter iverksettelse av årets lønnsoppgjør (år 2011) - få sin
årslønn redusert med kr 15.000. Samtidig gis disse tilleggslønn for Master på kr
25.000. Dette for at hele Mastertillegget på kr 25.000 skal etableres som
selvstendig tilleggslønn.

3. Ikrafttredelse
Denne avtalen gjøres gjeldende fra 01.05.2011

Med vennlig hilsen
Forhandlingsutvalget

2



Krav/Tilbud 2
ved forhandlinger mellom

Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Forskerforbundet/
Presteforeningen/Akademikerforbundet vedrørende lønnsregulering for

annet avtaleår 2011.

Tilstede på ett eller flere møter:

UNN HF:
Hanna Uleberg
Ståle Karlsen

Forskerforbundet:
Stig Ove Hjelmevoll
Eirik Øverases
Cecilia Rockwell

1. Grunnlaget for forhandlingene:

Forhandlingene er gjennomført iht. protokoll fra de innledende forhandlingene mellom
Arbeidsgiverforeningen Spekter og Unio, 4. april 2011.

2. Med forbehold om endringer gis følgende tilbud:

® Differensiert generelt tillegg på årsbasis:
o Lgr 1:10 000,-
o Lgr 2:10 000,-
o Lgr 3:13 000,-
o Lgr 4:17 000,-
o Lgr 5:19 000,-

Det avsettes en pott til individuell fordeling på kr 725.000,- på årsbasis. Fordelingen skjer
etter følgende kriterier:

o Den enkeltes jobbutøvelse, herunder engasjement, innsats, produksjon og særlig
innsats

o Aktiv stabilisering av arbeidskraft /kompetanse
o Endring i -kom ' anse og ansvar
o Utjevning av utilsiktede lønnskjevheter

® Medlemmer av Presteforeningen gis et generelt tillegg på kr 25 000 på årsbasis

® Akademikerforbundet: medlemmene Heidi Solvang og Lise Lotte Elde gis et generelt
tilegg på kr 19 000 på årsbasis. Medlemmene Thor Marhaug og Gørill Mikalsen gis et
generelt tillegg på kr 22 000,- på årsbasis



3. Ikrafttredelse
Denne avtalen gjøres gjeldende fra 01.05.2011

Med vennlig hilsen
Forhandlingsutvalget

2


