
PROTOKOLL

Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde $
(Posten) i Spekter området

År 2018, den 2. mai, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen $pekter
og SAN vedrørende overenskomster for område $ (Posten).

forhandlingene ble ført på grunnlag av hovedavtatens § 7 femte ledd, protokoll fra de
innledende sentrale forhandlingene mellom Spekter og SAN den 10. april 2018 og protokoller
fra de lokale forhandlingene.

Tilstede:
for Spekter
Stein Gjerding

for SAN
Birgithe Hellerud

1. Avslutning av de lokale forhandlingene
Partene konstaterte at det var oppnådd enighet i de lokale forhandlingene mellom:

• Posten Norge AS og NITO
• Posten Norge AS og Tekna
• Posten Norge AS og Econa

Partene viser til protokoller fra de lokale forhandlingene, og godkjenner overenskomstens del
B for perioden 1. april 2018 til 31. mars 2020 slik det fremgår av protokollen.

2. Gjennomføring av forhandlingsresultatet
De avtahe tilleggene gis ikke til arbeidstakere som er fratrådt før overenskomstens vedtakelse,
med mindre fratredelsen skyldes pensjonering. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av
overtidstillegg, skifttillegg m.v. for arbeid utført før vedtakelsen.

3. Øvrige bestemmelser
Når det gjelder øvrige bestemmelser som skal gjelde i overenskomstperioden, vises til
protokoll fra de innledende sentrale forhandlingene.

Spekter og SAN har godkjent forhandlingsresultatet.

For Arbeidsgiverforeningen Spekter for SAN
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PROTOKOLL

Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 6
(NRK) i Spekter området

År 2018, den 2. mai, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter
og SAN vedrørende overenskomster for område 6 (NRK).

forhandlingene ble ført på grunnlag av hovedavtalens § 7 femte ledd, protokoll fra de
innledende sentrale forhandlingene mellom Spekter og SAN den 10. april 2018 og protokoller
fra de lokale forhandlingene.

Tilstede:
for Spekter
Stein Gjerding

For SAN
Birgithe Hellerud

1. Avslutning av de lokale forhandlingene
Partene konstaterte at det var oppnådd enighet i de lokale forhandlingene mellom:

• NRK og NITO
• NRK og Tekna

Partene viser til protokoller fra de lokale forhandlingene, og godkjenner overenskomstens del
B for perioden 1. april 2018 til 31. mars 2020 slik det fremgår av protokollen.

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

3. øvrige bestemmelser
Når det gjelder øvrige bestemmelser som skal gjelde i overenskomstperioden, vises til
protokoll fra de innledende sentrale forhandlingene.

$pekter og SAN har godkjent forhandlingsresultatet.

for Arbeidsgiverforeningen Spekter for SAN
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PROTOKOLL

Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 2
(Norges Bank) i Spekter området

År 2018, den 2. mai, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter
og SAN vedrørende overenskomst for område 2 (Norges Bank).

Forhandlingene ble ført på grunnlag av hovedavtalens § 7 femte ledd, protokoll fra de
innledende sentrale forhandlingene mellom Spekter og SAN den 10. april 2018 og protokoll
fra de lokale forhandlingene.

Tilstede:
For Spekter
Stein Gjerding

For SAN
Birgithe Hellerud

1. Avslutning av de lokale forhandlingene
Partene konstaterte at det var oppnådd enighet i de lokale forhandlingene mellom:

Norges Bank og SAN-gruppen

Partene viser til protokoll fra de lokale forhandlingene, og godkjenner overenskomstens del 3
for perioden 1. april 2018 til 31. mars 2020 slik det fremgår av protokollen.

2. Gj ennomforing av forhandlingsresultatet
De avtahe tilleggene gis ikke til arbeidstakere som er fratrådt før overenskomstens vedtakelse,
med mindre fratredelsen skyldes pensjonering. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av
overtidstillegg, skiffiullegg m.v. for arbeid utført før vedtakelsen.

3. Øvrige bestemmelser
Når det gjelder øvrige bestemmelser som skal gjelde i overenskomstperioden, vises til
protokoll fra de innledende sentrale forhandlingene.

Spekter og SAN har godkjent forhandlingsresultatet.

For Arbeidsgiverforeningen Spekter for SAN
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Stein Mling irgithe Hellerud
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