PROTOKOLL
INNLEDENDE SENTRALE FORHANDLINGER OM
LØNNSREGULERING FOR 2. AVTALEÅR
År 2019, den 2. april, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter
og SAN om lønnsregulering for annet avtaleår.

Tilstede:
Fra Spekter:
Anne-Kan Bratten
Bjøm Skrattegård
Bjom Auglend
Vibeke C. Reiling
Frode Jahren
Thor Johansen
Lars Kåre Smith
Svein Tore Valsø
Christina Wiggen
Cathrine Gundersen Walding
Bente Wollebæk Ihele
Stein Gjerding

fra SAN:
Birgithe Hellerud
Jon Ole Bjorklund Whist
Christopher Viland
Brynhild Asperud
Berit Grimsrud Syversen
Malm Endresen Rogne

Grunnlaget for forhandlingene

Forhandlingene ble ført på grunnlag av punkt V 6 i overenskomstens del A som lyder:
Før utløpet av første avtaleår skal det opptas forhandlinger mellom Spekter og SAN om
eventuelle lonnsreguleringerfor 2. avtaleår. Forhandlingene skal føres på grunnlag av
kriteriene i pkt 112, og den alminnelige økonomiske situasjon påforhandlingstidspunktet
og utsiktene for 2. avtaleår.
Forhandlingene føres på grunnlag av reglene i hovedavtalen § 7.
Hvis de sentrale avtaleparter ikke blir enige vedforhandlingene, kan SAN innen 14
dager etter at forhandlingene er avsluttet si opp overenskomstene med 14 dagers varsel.
SANs vedtaksfore organer og styret i Spekter skal hafullmakt til å godkjenne et
forhandlingsresultat eller et meglingsforslag.
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Merknad:
Det kan ved mellomoppg/øret 2019 forhandles om tilpasninger i overenskomstene som
følge av eventuell implementering av ny offentlig tienestepensjon.
Etter reelle forhandlinger med og for SANs forbund/foreninger og SAN-grupper i de enkelte
virksomhetene, skal lønnsreguleringene gis fra 1. april 2019, med mindre de lokale parter blir
enige om noe annet.

De videre forhandlingene

2.

Frist for avslutning av B-dels forhandlingene er fredag 10. mai kl 15.00. Frist for å be om
bistand fra de sentrale parter er fredag 3. mai kl 15.00.
For overenskomstområde 6 NRK er frist for avslutning av forhandlingene tirsdag 30. april kl
15.00.
For overenskomstområde 13 Sykehus med drifisavtale og 10 Helseforetak med sykehusdrift er
frist for avslutning av forhandlingene onsdag 22. mai kl. 15.00 og frist for å be om bistand fra de
sentrale parter fredag 10. mai kl. 15.00. B-dels forhandlingene kan starte torsdag 25. april.

Gjennomføring av forhandlingsresultatet

3.

Tillegg gis ikke til arbeidstakere som er fratrådt før forhandlingsresultatets vedtakelse, med
mindre fratredelsen skyldes pensjonering. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av
overtidstillegg, skifttillegg m.v. for arbeid utført før vedtakelsen.

For Arbeidsgiverforeningen
Spekter

For SAN

j[7
Anne-Kan Bratten

Birgithe Hellerud

Til protokollen

Det nedsettes en partssammensatt gruppe som innen 1. februar 2020 vurderer hvilke
helseforetak som skal inngå i overenskomstområde 11 Øvrige helseforetak.

DM 73098

2

