PROTOKOLL

Det er holdt forhandlinger mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og SAN og
Akademikeme, representert ved Akademikeme Helse, vedrørende fordeling av ansvar i
forhold til forbund/foreninger som er tilsluttet både Akademikeme og SAN.
Deltakere:
For Spekter
Bjøm Skrattegård
For Akademikerne
Rune frøyland

—

Helse

For SAN
Birgithe Hellerud

SAN og Akademikerne har langt på vei de samme organisasjoner som medlemmer. for at
dette ikke skal føre til uklarheter ved forhandlinger i Spekterområdet, er partene enige om at
disse organisasjoners rettigheter og plikter etter hovedavtalen skal forvaltes slik i Spekter
området:
1.

Akademikeme, representert ved Akademikeme Helse, representerer felles
medlemmer i foretak som går inn under lov om helseforetak m.m. av 15. juni
2001, og/eller som går inn i overenskomstområde Helse, samt i sykehus som
ikke er organisert som helseforetak, men som er en del av
spesialisthelsetj enesten.

2.

SAN representerer felles medlemmer i forhold til øvrige medlemmer av Spekter.
SAN representerer medlemmer i foretak som går inn under lov om helseforetak
m.m. av 15. juni 2001 som ikke er tilsluttet Akademikerne.

3.

Liste over organisasjoner som representeres av Akademikeme Helse og SAN i
helseforetak og i øvrige virksomheter er vedlagt protokollen. Partene vil ved
behov i fellesskap oppdatere listen.

4.

Det skal gjennomføres felles kontaktmøter mellom Spekter og
SAN/Akademikerne gjennom året. Spekter innkaller til møtene.

-

Protokolltilførsel:
For medlemmer av forbund/forening under SAN og Akademikeme Helse som ikke er
omfattet av overenskomst del B i overenskomstområdet helseforetak, skal det årlig
gjennomføres individuelle lønnsvurderinger.
Oslo, den 14. desember 2017
for Spekter

;v’
jøm Skratte d
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for SAN

irgith e leru

for Akademikeme

—

Helse

Vedlegg til protokoll av 14. desember 2017 mellom Spekter og SAN/Akademikeme

Akademikerne-Helse består av:

Arkitektenes fagforbund
Den norske veterinærforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Econa
Naturviteme
Juristforbundet
Norsk Lektorlag
Norsk psykologforening
Samfunnsviteme
Samfunnsøkonomene
Tekna

SAN i Helse består av:

Den norske jordmorforening
NITO
Norges Farmaceutiske forening

SAN i øvrige områder består av:

Arkitektenes Fagforbund
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Econa
Naturviteme
NITO
Norges Farmaceutiske forening
Juristforbundet
Norsk Lektorlag
Norsk psykologforening
Samfunnsviterne
Samfunnsøkonomene
Tekna

DM 78727

