
Protokoll I Lokal avtale

Det har vært ført forhandlinger på Rogaland A-senter as med utgangspunkt i Særavtale om
særskilte lønns- og arbeidsvilkar for leger mellom Den norske legeforening og Virke gjeldende for
perioden 01.01.2013 — 31.12.2014, som er prolongert fram til 31.12.15

Fra Rogaland A-senter deltok:

Direktør Kjersti Egenberg
Klinikksjef Finn Johansen

Fra Den norske legeforening deltok:

Tillitsvalgt Reidar Stokke
Tillitsvalgt Anette Frøiland

PROTOKOLL

Det ble oppnådd enighet om følgende:
1. Vi går over til vaktplan med 6-delt forvakt for overleger og bakvakt for andre leger.

Dette skjer når Rogaland A-senter har ansatt den 3. legen. Overgangen skjer etter
nærmere avtale.

2. Fordeling og organisering av bakvakt ble drøftet og partene ble enige om a sette i
verk arbeidsgivers forslag fra dags dato.

3. Partene drøfter vakttillegg og ansiennitetsstige før neste avtaleperiode med sikte på
forhandlinger om dette neste år.. Arbeidsgiver tar initiativ til et drøftingsmøte i løpet
av høsten 2015.

LOKAL AVTALE
Avtaleperiode prolongeres tilsvarende sentral avtale til 31.12.2015.
Punkt 1 -2 -3 i lokal avtale er uforandret fra tidligere avtale.

1. Valctlønn.
Vaktlønn gjelder utenfor ordinær arbeidstid mellom kl. 15.30 og 08.00. Innenfor ordinær
arbeidstid gjelder arbeidsgivers styringsrett.
Vaktlønn kompenseres med 0,04% av basislønn. Ordningen trer i kraft pr. 01.06.13

2. Helligdagstillegg
For den som har vakt helge- og høytidsdager (ikke søndager) påske-pinse-jul-og
nyttårsaften er vaktlønnen 0,07% av hasislønn. (tilsvarende 133% av ordinær lønn)
Helligdagstillegg kommer i tillegg til vakttillegg. Ordningen trer i kraft pr. 01.06.13

3. Kompensasjon for telefoner og utrykninger
Kompensasjon for telefoner og utrykninger er pr. 31.12.12 kr. 1250 pr vakt lørdag og
søndag og kr. 750 vakt mandag — fredag.
Denne kompensasjonenjusteres i tråd med ordinært lønnsoppgjør arlig.

4. Frivillig utvidet arbeidstid.
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Samtidig med innføring av 6-delt vaktplan, er rammen for UTA totalt 10 timer. UTA
avlØnnes med 0,08% av basislønn pr time.

5. Utrykning pa bakvakt registreres i timeliste. Kompenseres med 15 minutter for en telefon
eller flere telefoner innen 15 minutter.

6. Det avtales fordypningstid med 4 timer i uka for leger. (gjelder ikke overleger)Dersom
fordypningstiden unntaksvis ikke kan avvikles, skal det gis anledning til å ta igjen den
tapte fordypningstiden innen 8 uker.

7. Vakter som blir ledige pa grunn av fravær for godkjente kurs for å oppnå spesialiteten i
Rus- og avhengighetsmedisin, settes vakante.

8. Lønnsjustering for 2015 er på kr. 2,7 % av basislønn.

Rogaland A-senter 17. juni 2015

i4jersti Egen~rg r ) Reidar Stokke
.Sirektør Tillitsvalgt

fr fl~o~\
Finn Johansen Anette Frøiland
klinikksjef Tillitsvalgt
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