
Protokoll fra forhandlinger vedrørende sosiale bestemmelser for
overenskomstområde 4 Lovisenberg

År 2012, den 8. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter og

• Norsk Sykepleierforbund
• Norsk Fysioterapeutforbund
• Norsk Ergoterapeutforbund
• Utdanningsforbundet
• Forskerforbundet
• Presteforeningen
• Akademikerforbundet

vedrØrende sosiale bestemmelser for overenskomstområde 4 Lovisenberg.

Tilstede i ett eller flere møter:

For Spekter:
Cathrine C. Hennig
Stein Gjerding
Wenche Eikens
Marte Båtstrand
Olav Kvam
Kristin Juliussen
Håkon Cordt-Hansen

For forbundene i Unio:
Harald Jesnes
Oskar Nilssen
Lars Petter Eriksen
Bente Eide
Anne Carlsen

I
De sosiale bestemnelsene for overenskomstområde 4 Lovisenberg prolongeres med følgende
redaksjonelle endringer:

Pkt 1.2 nytt annet ledd:

Inntektsgarantien gjelder i 3 årfor arbeidstakere som er borte fra arbeidet med rett til
pleiepenger og opplæringspenger.
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II
Forbundene har fremmet krav om at § 7.1 Yrkesskade i første ledd gis følgende tillegg:
Dette gjelder også ulykkesskade vedfjernarbeid eller somfølge av voldfra
pasient/klient/bruker eller dennes pårØrende påfritiden, og som medfører hel eller delvis
uførhet. Dersom skaden fører til at arbeidstakeren dør, gjelder punkt 7.7. Erstatningen skal
være den samme som om skaden hadde skjedd under arbeid.

Spekter har avvist kravet og krevd bestemmelsen prolongert.

Partene er enige om at denne uenigheten defineres som et utestående spørsmål til de
avsluttende sentrale forhandlingene.

For Spekter For forbundene i Unio

Cathrine C. Hennig (i Harald Jesnes

Til protokollen:

I
Det er en forutsetning at medlemmer som ikke blir dekket av overenskomst, skal ha
tilsvarende rettigheter etter bestemmelsene i denne protokoll sikret som personlige ordninger.

II
Gjeldende tjenestepensjonsordning og AFP ordning videreføres og fryses inntil 30.4.2014.
Endringer som eventuelt blir gjort i disse ordningene vil få virkning for sykehuset. Eventuelle
endringer gis virkning fra det tidspunkt det foretas endringer i disse ordningene.

III
Bestemmelsene i pkt 9 Ferie er ikke til hinder for at feriepenger utbetales på et tidligere
tidspunkt enn fastsatt.

Iv
Partene er enige om at pkt 1.2 skal forstås slik at homofile og lesbiske som har foreldrerett og
daglig omsorg for barn i barnets første leveår, har rett til permisjon med full lønn i tolv
måneder når arbeidstakeren har rett til stønad etter folketrygdloven.
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Protokolltilførsel fra Unio-forbundene:

Organisasjonene konstaterer at Spekter ikke er villig til å legge noe økonomi i forhandlingene
om de sosiale bestemmelsene. Organisasjonene legger til grunn at forhandlingsmodellen
legger opp til at det kan brukes Økonomi på alle trinn i forhandlingsprosessen, og forutsetter at
effekten av endrede rettigheter for de ansatte beregnes.

Organisasjonene beklager sterkt at Spekter ikke er villig til å føre reelle forhandlinger om
sosiale bestemmelser. Organisasjonene konstaterer at Spekters syn umuliggjør utvikling av de
sosiale bestemmelsene — i motsetning til hva som er situasjonen i andre sektorer.

Protokolitilførsel fra Spekter:

Spekter konstaterer at der er ført forhandlinger i.h.t. avtalt forhandlingsmodell.
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