Tariffoppgjøret
pr. 1. mai 2018

Spekter

AKADEMIKERNE HELSE
KRAV NR. 1
13. april 2018 – kl. 10:00

Akademikerne helse krever videreføring av alle bestemmelsene i overenskomstens del A slik
den framstår i protokoll av 19. april 2016, herunder også punkter «Til protokollen», med de
endringer som følger av kravet nedenfor. Nedenfor følger Akademikerne helse sitt krav til
endringer (markert i kursiv) i protokoll og i overenskomstens del A. Akademikerne helse
forutsetter at listen over virksomheter («Oversikt over helseforetak per 1. januar 2016») og
datoangivelser for overenskomstperioden oppdateres i vedlagte protokoll og overenskomst.
Økonomi
Akademikerne har vært med å bidra til moderate lønnsoppgjør de siste årene. Norge er nå
inne i en oppgangsperiode, og Akademikerne krever derfor at resultatet fra årets
hovedoppgjør gir reallønnsvekst. Resultatet fra årets oppgjør må òg bidra til å utjevne
forskjellene mellom akademikere i offentlig og privat sektor. Videre vil Akademikerne
understreke at frontfaget er ment som en norm over tid, og ikke et tak i lokale forhandlinger.
Det skal være lokale behov og avtalte kriterier for lønnsdannelse som er avgjørende for
resultatet.
Både Spekter og Akademikerne ser verdien av et organisert arbeidsliv. Ved streiken i 2016
erfarte Akademikerne at uorganiserte arbeidstakere ble «premiert» ved ikke å bli underlagt
virkningsdatoen for lønnsendringer som ble fastsatt av Rikslønnsnemnda. Reaksjonen fra
medlemmene var sterke på denne «premieringen» av å stå utenfor det organiserte
arbeidslivet. Det er rimelig å anta at dette vil være et moment som blir lagt til grunn i de
kommende B-forhandlingene.
AKADEMIKERNES KRAV:
III GJENNOMFØRING AV DE VIDERE FORHANDLINGENE
Nye overenskomster
Overenskomstområder
Akademikerne krever at nye virksomheter som går inn under lov om helseforetak
innplasseres i område 10, og at Martina Hansen hospital innplasseres i område 4.
B-overenskomster
Akademikerne krever opprettet nødvendige overenskomst ved følgende foretak:
• For Samfunnsviterne, Tekna, Econa og Juristforbundet ved Sykehusinnkjøp HF
1.
Frister for de videre forhandlinger
For område 4 og 10 er det enighet om følgende frister:
•
•
•
•

Oppstart forbundsvise sentrale forhandlinger Spekter Helse og Legeforeningen innen
23. april.
Oppstart lokale forhandlinger for forbund uten sentral overenskomstdel innen
23. april.
Frist for å be om bistand i lokale forhandlinger for forbund uten sentral
overenskomstdel er 9. mai kl. 16.00. De lokale forhandlingene skal være avsluttet
innen 19. mai kl. 16.00.
Frist for de lokale forhandlingene for Legeforeningen fastsettes etter at de sentrale
forbundsvise forhandlingene er avsluttet.

Partene lokalt skal lage en fremdriftsplan for oppgjøret. Det skal avholdes et
planleggingsmøte senest innen 18. april. Innen 18. april skal lokale lønnsdata være klare.
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Kompetanseutvikling

Partene erkjenner den store betydningen økt utdanning har for den enkelte, virksomhetens
utvikling og samfunnet, jf. HA § 44. Tillitsvalgte og bedriften drøfter nærmere hvordan
bedriftens kompetanseutvikling best kan ivaretas iht. til dette. Nærmere regulering av
kompetanseutvikling skal tas inn i de lokale B-deler.
DEL A:
V
OVERENSKOMSTENES IKRAFTTREDEN OG VARIGHET
Overenskomstene gjelder fra 1. mai 2018 til og med 30. april 2020, og videre for 1 – ett – år
av gangen dersom ikke en av hovedorganisasjonene sier dem opp med 3 – tre – måneders
varsel. Gyldig oppsigelse må omfatte samtlige overenskomster i overenskomstområdet.
Pensjon

Partene er enige om at tema knyttet til tjenestepensjon kan tas opp i forhandlingene i
mellomoppgjøret 2019.
Akademikerne tar forbehold om nye og/eller endrede krav.
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