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L.

KORT ANGIVELSE AV TVISTEN

I

sak 2/2076, interessetvisten mellom Akademikerne og Arbeidsgiverforeningen Spekter
(heretter Spekter), fastsatte Rikslønnsnemnda i kjennelse av 27. februar 2017 tariffavtale
mellom partene. I del A2 og B-delene har den fastsatte tariffavtalen arbeidstidsbestemmelser
som representerer vide unntak fra arbeidsmiljøloven kapittel 10. Rettstvisten som nå bringes
inn for Arbeidsretten, gjelder spørsmålet om gyldigheten av disse arbeidstidsbestemmelsene.

tariffrevisjonen mellom partene i 2076 var unntak fra arbeidsmiljølovens
arbeidstidsregler forankret i avtale mellom Spekter og Den norske legeforening [heretter
Dnlf), som i kraft av sin representativitet og posisjon som fagforening med innstillingsrett

Frem

til

lovlig kan inngå tariffavtale som gjør unntak fra lovens regler, jf. arbeidsmiljøloven S 10-12 [4).
Dnlfs forutsetning for å gå inn på unntakene har hele tiden vært at tjenesteplanene settes opp
og rullerer etter et fast mønster, som sikrer forutsigbarhet og jevnt fordelt belastning på legene
i vaktteamet.

Dnlf har ansett de vide unntakene for forsvarlige på grunn av det kollektive preget

arbeidstidsplanleggingen for leger har hatt i praksis. Tjenesteplanene settes opp og rullerer
etter et fast mønster, som sikrer forutsigbarhet jevnt fordelt belastning og en kollektiv
innflytelse over arbeidstidsplanleggingen. Unntak fra denne planleggingsmetodikken kan
imidlertid avtales lokalt.

Under henvisning til arbeidsgivers styringsrett har Spekter de siste årene signalisert at
helseforetakene vil endre langvarig praksis og innføre nye metoder for arbeidstidsplanlegging.
En slik endring vil ha som konsekvens at legenes forutsigbarhet svekkes, at hensynet til å sikre
jevnt fordelt belastning ikke lenger kan ivaretas og at legenes kollektive innflytelse over
arbeidstidsplanleggingen svekkes. Etter Dnlfs vurdering vil dette medføre stor risiko for
uforsvarlige arbeidstidsordninger. Dnlf kan derfor ikke akseptere en videreføring av de svært
vide unntakene fra arbeidsmiljølovens verneregler.

I hovedoppg)øret 2016 kom partene ikke til enighet om arbeidstidsbestemmelsene. Dnlf stilte
som betingelse for å videreføre arbeidstidsunntakene at praksis med å sette opp arbeidsplaner
etter et fast mønster basert på antall leger i vaktsjiktet, skulle videreføres. Spekter krevde
videreføring av unntakene uten å gå med på Dnlfs betingelse. Oppgjøret gikk til mekling og
streih som ble stoppet av lov om tvungen lønnsnemnd. Rikslønnsnemnda fastsatte tariffavtalen
i sin kjennelse av

27 .

februar 201'7

.

Søksmålet bygger blant annet på at Rikslønnsnemnda har gått utover sin kompetanse når
Nemnda mot fagforeningens vilje har fastsatt arbeidstidsbestemmelser som bare kan forankres
i tariffavtale med fagforening som har innstillingsrett, jf, arbeidsmiljøloven S 10-L2 [4). Det
gjøres gjeldende at tariffavtalen må kjennes ugyldig så langt Nemnda har gått utover sin
kompetanse og dermed fastsatt arbeidstidsbestemmelser som strider mot arbeidsmiljølovens
ufravikelige regler.
Det nedlegges påstand om delvis ugyldighet i form av at enkelte av arbeidstidsbestemmelsene
i tariffavtalen må kjennes ugyldige,

2.

PARTENE, OVERENSKOMSTFORHOLDET, TVISTEFORHANDTINGENE OG
FORHANDTINGSSYSTEMET I SPEKTER-HELSE

2.L

Den norske legeforening
Dnlf organiserer nær 97 o/o av alle yrkesaktive leger i Norge og har i overkant av 33 000
mecllemmer. Av disse er ca 14000 omfattet av nverenskomstforholdet melìom Dnlf og Spekter,
902844-1.
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som det er gjort nærmere rede for nedenfor i punkt 2.3. Foreningens formål er å jobbe for felles
faglige, sosiale og økonomiske interesser for medlemmene, fremme kvalitet i legeutdanningen
og stimulere den medisinske fagutvikling. Dnlf er tilsluttet hovedsammenslutningen

Akademikerne.

2.2.

ArbeidsgiverforeningenSpekter

arbeidsgiverforening for private og offentlig eide virksomheter som er
dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur.

Spekter

er en

2.3.

Overenskomstforholdet
For tariffperioden 2016-2078 har Rikslønnsnemnda ved kjennelse av 27. februar 2017 for
overenskomstområdene 10 [Helseforetak) og 4 (Lovisenberg) fastsatt overenskomst del A, A].,
AZ ogdel B ffor det enkelte helseforetak). Overordnede parter i overenskomsten er Spekter og
Akademikerne.

i

overenskomstens del A2 for
tariffperiod en 2016-2018, som er likelydende de som gjaldt i tariffperio den 20'1.4 - 2076.

Tvisten gjelder gyldigheten av arbeidstidsbestemmelsene
Bilag

1

Overenskomstens del A, A1 og A2 2016-2018

- overenskomstområde

10

Helseforetak

2.4.

Tvisteforhandlingene
Hovedavtalen mellom Spekter og Akademikerne-Helse A S 13 inneholder regler om formell
prosedyre for behandling av rettstvister.
Bitag

2

Hovedavtale mellom Spekter og Akademikerne-Helse for perioden 1. januar 2073
31. desemb er 201.6, prolongert til 31. desember 2017 ved protokoll av B. oktober
2075.

-

Tvisten er forsøkt løst gjennom forhandlinger, jf. arbeidstvistloven S 45 [4), Det er videre i
henhold til bestemmelsen i Hovedavtalen S 13 inngått en uenighetsprotokoll.
Bilag

3

Tvisteprotokoll av 20. april 2077 mellom Spekter og Akademikerne-Helse.

Akademikerne-Helse er overordnet part i tariffavtalen og er dermed rett saksøker. Saken
fremmes med dette for Arbeidsretten, jf. arbeidstvistloven S 33 (2J, jf. $ 1 bokstav i).

2.5

ForhandlingssystemetiSpekter-Helse

Hovedavtalen har en egen avtale om forhandlingssystemet
bilag 2.

Bilag

4

i

Helseforetakene, jf. vedlegg til

Avtale av 6. desember 2007 om forhandlingssystem i overenskomstområde
helseforetak

Overenskomsten mellom Spekter
deler:

og Akademikerne-Helse består etter denne avtalen av fire

Del 1: Nasjonalt nivå A - innledende forhandlinger om overenskomstens generelle del, som er
felles for alle overenskomstområder - forhandles mellom Spekter og Akademikerne-Helse.

Del2: Nasjonalt nivå A1 - de sosiale bestemmelsene - som forhandles mellom Spekter-Helse og
Akademikerne-Helse på vegne av forbund/ medlemsforeninger i Akademikerne, inneholder
bestemmelser som er felles for samtlige medlemmer i forbund/ medlemsforeninger i
helseforetakene.
902844-t
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Del 3: Nasjonalt nivå A2 - særskilte lønns- og arbeidsvilkår
forhandles mellom Spekter-Helse og Dnlf.

Del 4: B-delen

-

overenskomstens lokale avtaledel
helseforetak og foreningene lokalt.

3.

-

for medlemmer av Dnlf -

forhandles mellom hvert enkelt

GRUNNLAGET FOR TEGERS ARBEIDSTTDSREGIME FREM TIL ARBEIDSTVISTEN

3.1.

Arbeidsmiliølovensarbeidstidskapittel

3.1.1.

Lovens skranker

I2016

Leger ansatt i helseforetakene er omfattet av reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven kapittel
10. Bestemmelsene kan ikke fravikes ved avtale til ugunst for arbeidstaker med mindre det er
særskilt fastsatt, jf. S 1-9.

Arbeidsmiljølovens kapittet L0 har bestemmelser som blant annet oppstiller rammer for
alminnelig arbeidstid [S 10-4), legger begrensninger på adgangen til å gjennomsnittsberegne
arbeidstiden I S 10-5) og stiller krav om minste sammenhengende daglige og ukentlige fritid [$
10-B). Skrankene i kapittel 10 er begrunnet i hensynet til arbeidstakernes helse.

3.7.2.

Lovens adgang

til å giøre unntak

I kapittel 10 er det særskilt fastsatt adgang til å fravike bestemmelsene ved avtale, samtykke fra
Arbeidstilsynet eller ved forskrift fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Bestemmelsene
om unntak ved avtale er bygget opp slik at graden av representativitet korresponderer med
rekkevidden av unntaksadgangen. I tråd med dette er den videste unntaksadgangen forbeholdt
fagforeninger med innstillingsrett, det vil si de med minst 10 000 medlemmer, jf.
arbeidstvistloven 5 39. Hjemmelen for dette er arbeidsmiljøloven S 10-12 (4), der det blant
annet heter:

(4) Fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven eller tienestetvistloven kan, med
unntak av S 10-2 første, andre og fjerde ledd og S 10-11 sjuende ledd, inngå tarffivtale som
fraviker bestemmelsene i dette kapittel. Ilnntak fra $ 10-B første og andre ledd og ç 10-11 femte

og sjette ledd forutsetter at arbeidstakerne sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder, eller
der dette ikke er mulig, annet passende vern.

forarbeidene til bestemmelsen er det understreket at minimumsbestemmelsene i EFs
arbeidstidsdirektiv (2003/BB/EF) må overholdes i tariffavtaler som fastsetter unntak fra
lovens arbeidstidsbestemmelser med hjemmel i S 10-12 [4), se Ot. prp. nr.49 (2004-2005) side
182. Samtidig er det i proposisjonen understreket at direktivet bygger på et system for unntak
fra hovedreglene som utstyrer partene i arbeidslivet gjennom avtaler med en videre
unntaksadgang enn det myndighetene har gjennom lov og forskrift, se 0t. prp, nr. 49 (20042005) side 152. Det er i dette lys den vide unntaksadgang som eksklusivt er tillagt fagforening
med innstillingsrett etter $ 70-12 [a) må forstås.

I

Når en fagforening med innstillingsrett er utstyrt med en slik kompetanse på vegne av sine
medlemmer, har det sammenheng med at foreningen i kraft av sin tyngde og presumtive
kunnskap om medlemmenes arbeidsforhold, er i posisjon til å ivareta medlemmenes
interesser, At dette er et viktig hensyn bak den vide unntaksadgangen i S 10-12 [4) kommer
også til uttrykk i 2. punktum, der det forutsettes at unntak kompenseres med at det forhandles
frem annet passende vern. Når arbeidstidsdirektivets artikkel 1B knytter tilsvarende krav til
den vide adgangen til å gjøre unntak i tariffavtale, bygger det på en oppfatning om at det bare
902844-1
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er fagforeningen som på vegne av sine medlemmer
kompenserende ordninger eller annet passende vern.

er i posisjon til å forhandle frem

Bestemmelsen i $ L0-72 [ ) må ses i sammenheng med S I0-L2 (5), der det fremgår at der et
flertall av arbeidstakerne er bundet av tariffavtale etter S 10-12 [4), kan arbeidsgiver gjøre
avtalens bestemmelser om arbeidstid gjeldende for alle arbeidstakere som utfører arbeid av
den art avtalen omfatter.

[

) at Dnlf og Speliter over tid har avtalt vide unntak fra lovens
arbeidstidsbestemmelser, men som nevnt er ordningen med rullerende tjenesteplaner en
fundamental forutsetning for at Dnlf har gått inn på slike ordninger. Dette har sammenheng
med at forutsigbarhet, jevn spredning av arbeidstidsbelastningen blant legene og ordningens
kollektive preg er avgjørende for å kunne gå god for at ordningene er forsvarlige for
Det er med hjemmel i $ 10-12

medlemmene.

3.2.

Avtalte unntak i medhold av arbeidsmiliøloven

3.2.7.

Innledning

S

10-12 (4)

Arbeidstidsbestemmelsene i overenskomsten del A2 for 2014 - 2016 finnes i S 3. Her finnes
bestemmelser som gjør vide unntak fra loven. Unntakene gjelder flere sider ved legenes
arbeidstid:

.
o
.
o
.
.

Daglig arbeidstid i vakter er utvidet fra 9 til 19 timer.
Ukentlig arbeidstid i en enkeltuke er utvidet fra 40 til 60 timer.
Daglig hvile er innskrenket fta I I til 8 timer.
Ukentlig hvile er innskrenket fra 35 til 28 timer.
Arbeidstiden kan gjennomsnittsberegnes i en arbeidsplan.
Arbeidstiden er fast pålagt utvidet med2,5 time per uke, og det er adgang til
ytterligere utvidelse av ukentlig arbeidstid.

I tillegg til de vide rammene over, er det åpnet for at partene lokalt kan avtale ytterligere
utvidelser.

3.2.2.

Unntaksbestemmelsene i overenskomstens del A2

for 20L4-2016

Foruten å henvise til hjemmel og gi en oversikt over arbeidstidsunntakene, inneholder
merknaden til den generelle bestemmelsen i S 3.1 et siste pkt. som gir hjemmel for
gjennomsnittsberegning innenfor de rammer som fremgår av $ 3,6.3. I merknaden heter det:
"Merknad:
Det er med hjemmel i arbeidsmiljølovens $ 10-12 (4) avtalt unntakfra lovens

arbeidstidskapittel. Arbeidsgiver og den enkelte lege kan gjøre avtale om utvidet tjeneste

UfA) jf.

overenskomstens $ 3.3. Arbeidsgiver kan også i tilfeller der det ikke er

gjort slik

avtale, etablere vaktordninger som innebærer at legene arbeider innenfor rammen av de
bestemmelser som er gitt i overenskomstens 5 3.6.3.

902844-l
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Detvises

Av

for øvrig fortsatt til arbeidsmiliølovens $ L0-2 (4)'

talt arb e i dsti d kan gi e nno msnittsb

ere g

n e s.

"

I S 3.3 siste ledd åpnes det for at arbeidsgiver og den enkelte lege kan inngå avtale om utvidet
tjeneste/arbeidstid utover lovens rammer. Det heter:

"Det kan gjøres avtale mellom arbeidsgiver og den enkelte lege om utvidet
tjeneste/arbeidstid uten hinder av arbeidsmiliølovens bestemmelser om arbeidstidens
lengde og plassering, jf. arbeidsmiliølovens S 10-12 fierde ledd."

Unntakene for daglig og ukentlig arbeidstid og hvile er regulert i

S 3.6.3,

der det heter:

<Med mindre partene lokolt blir enige om annet, gielder følgende bestemmelser:

Arbeidstiden organiseres slik at den over en període som minst omfatter like mange uker
som det er deltakere i vaktordningen ikke overstiger 60 timer for noen enkelt uke. Den
dagtige arbeidstid, ínkludert spisepauser, skal ikke for noe enkelt vaktdøgn overstige L9
beregnede timer.

Hver enkelt arbeidsuke skal inneholde minimum 28 timers sammenhengende fritid.
Mellom to arbeidsperioder skal det være en arbeidsfri periode på minimum B timer. Ingen
arbeidsdag bør være kortere enn 5 timer, med unntak av dager etter tilstedevakt.

av vaktene) har vist seg umulig å overholde kravet til
forsvarlig hvile i løpet av vakten (B timers hvile i giennomsnitt pr. døgn), skal
arbeidsplanen endres for å korrigere for dette forhold.>
Dersom det jevnlig (over

3.2.3.

20

?6

Sammenstilling av lovens og overenskomstens rammer

for arbeids- og fritid

En skjematisk sammenstilling av forskjellen mellom bestemmelsene
legenes overenskomstdel A2 ser slik ut:

i arbeidsmiljøloven og i

Arbeidsmiljølovens utgangspu nkt

Vernebestemmelser etter avtalen

lkke overstige 9 timer i løpet av 24timer

Maks 19 beregnede timer per vaktdggn

lkke overstige 40 timer i løpet av sju dager

lngen arbeidsuke skal overstige 60 timer

ha 35

timer sammenhengende
arbeidsfri i løpet av sju dager

Hver enkelt arbeidsuke skal

Minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri

Mellom

i løpet av 24limer

arbeidsfri periode på minimum 8 timer

Skal

inneholde
minimum 28 timers sammenhengende fritid

to

arbeidsperioder skal

det være

en

Rammene for legers arbeidstid er svært vide, både per vaktdøgn og per uke, og nødvendig hvile
etter arbeidsmiljøloven er avtalt redusert både daglig og ukentlig. De må ses i sammenheng
med den avtalte adgang til gjennomsnittsberegning, jf. siste setning av merknaden til S 3.1.

902844-'J.
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3.2.4.

Forutsetningen om at tjenesteplanene settes opp og rullerer etter etfast mønster
Arbeidsmiljøloven S 10-3 forutsetter at ansatte som arbeider til forskjellige tider av døgnet skal
ha en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte skal arbeide. Det er
hensynet til forutsigbarhet for den enkelte, både hva gjelder arbeidstid og fritid, som ligger til
grunn for bestemmelsen. I sykehusene kalles legers arbeidsplan som regel for tjenesteplan.

Tjenesteplanene for legene varierer i omfang og intensitet, avhengig av en rekke forhold,
herunder avdelingens fagområde, størrelsen på sykehuset, antallet leger i vaktsjikte¡ om det er
for- eller bakvaktsjikt.
Dnlfs forutsetning for å gå inn på unntakene har som nevnt hele tiden vært at tjenesteplanene
og rullerer etter et fast mønster. Varigheten av unntakene fra
arbeidstidsbestemmelsene både i gjeldende og tidligere arbeidsmiljølov korresponderer med
flere ti-år lang praksis for at tjenesteplaner rullerer etter et fast mønster basert på antallet
leger som går i vaktsjiktet, med mindre partene lokalt har vært enige om annet.

settes opp

Tjenesteplanen settes opp over det antallet uker som tilsvarer antallet leger i vaktsjiktet. Dette
utgjør da perioden for gjennomsnittsberegningen av arbeidstiden. Dersom det er ni leger i
vaktsjilitet, skal altså gjennomsnittet beregnes over samme antall uker. Når perioden er over,
starter den på nytt. På bakgrunn av slik praksis med rullerende tjenesteplaner har det ikke
vært behov for å definere gjennomsnittsberegningsperioden nærmere i overenskomsten.
Rullerende tjenesteplaner er i utgangspunktet identiske for de som omfattes av ordningen, men
forskjøvet i tid. Slik blir arbeidsbelastningen fordelt jevnt på legene. Ordningen gir
forutsigbarhet for legene og arbeidsgiver, og viser hvem som til enhver tid jobber langt frem i
tid. Samtidig får tillitsvalgte en reell mulighet til å kontrollere at planene settes opp slik at
arbeidsbelastningen fordeles jevnt på legene i ordningen.

4.

ARBETDSGTVERSIDENS KURSENDRING MELLOM TARIFFREVISIONENE I 2014 OG

20t6

4.1.

Tariffrevisionen 2Ol4
Forut for tarifforhandlingene i 2074 hevdet Spekter/helseforetakene en ny oppfatning om at
arbeidsgiver ensidig kunne innføre endrede arbeidsplaner for legene om sommeren. Slike
såkalte hjelpeplaner forutsetter en vesentlig høyere belastning i form av vaktarbeid i de ukene
legene er på jobb om sommeren, sammenlignet med planene som gjelder ellers i året. Tidligere

hadde sommerferieawiklingen stort sett blitt løst enten med vikarbruþ frivillig overtid eller
ved lokal enighet, Konsekvensen av hjelpeplanene var at presset på den enkelte lege økte
betydelig. Dnlf fryktet at ensidig innføring av nye modeller for arbeidstidsplanlegging kunne
forrykke balansen i avtaleforholdet og uttrykte derfor tvil med hensyn til videreføring av
unntakene fra arbeidsmilj øloven.

Derfor tilbød Dnlf som utgangspunkt at unntakene skulle avtales lokalt med tillitsvalgte, med
sentral godkjenning. Som en del av meklingsløsningen ble imidlertid den sentrale
unntaksbestemmelsen videreført uendret for to år, blant annet med en henvisning til at Dnlf
ville se an hvordan samarbeidet utviklet seg lokalt i den kommende perioden.
En tidsbegrenset videreføring av unntakene hadde også sammenheng med at partene ble enige

om å nedsette et partssammensatt utvalg for å vurdere alternative metoder å organisere
arbeidstiden pâ 1ør disse eventuelt skulle iverksettes.

902844-r
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Med dette bakteppet ble partenes felles forutsetning om en videreføring

av

arbeidstidsunntakene til hovedop pgjøret | 2016 protokollert i Riksmeklerens møtebok i punkt
III c:
<Unntaket fra arbeidsmiljøloven prolongeres til hovedopp giøret i 20L6'>

Bilag

5

Riksmeklerens mØtebok sak 2014-077 og2014-078

4.2.

Spekter/ helseforetakene endret praksis i løpet av tariffperioden
Helseforetakene forholdt seg ikke lojalt til intensjonene som lå til grunn for oppgjøret i 2014.
Uten å awente arbeidet til det partssammensatte utvalge! begynte enkelte av helseforetakene
å innføre individuelle kalenderplaner og det ble utarbeidet planer for omfattende endringer av
legers arbeidstidsordninger i form av kalenderplanlegging istedenfor rullerende

tjenesteplaner.

Bitag

6

Langtidsplanlegging og ali:tivitetsstyrt bemanning Helse Sør Øst august 20L6

4.3.

Konsekvenseravarbeidsgiversidenskursendring
Som nevnt definerer ikke tariffavtalen perioden for gjennomsnittsberegning fordi denne i
praksis er gitt en varighet i uker som svarer til antall leger som inngår i den rullerende

tjenesteplanen.

Med arbeidsgiversidens kursendring vil bestemmelsen om gjennomsnittsberegning få et helt
annet innhold. Spekter har gitt uttrykk for at kalenderplanlegging vil gi helseforetakene adgang
til å gjennomsnittsberegne legenes arbeidstid over en periode pâ 52 uker, eller enda lengre.
Dette vil åpne for at legene kan pålegges lange perioder med høy arbeidsbelastning, i teorien
3B strake 60-timers uker på rad. For Dnlf er dette ikke akseptabelt. Hadde arbeidsgiversiden
hevdet et slikt syn i 2002, ville Dnlf ikke gått inn på arbeidstidsunntakene fra og med A2 første
gang ble inngått i2002.
Konsekvensen av arbeidsgiversidens kursendring er at legenes forutsigbarhet svekkes, at
hensynet til å sikre jevnt fordelt belastning ikke lenger kan ivaretas, at det kollektive vern blir
betydelig redusert og at tillitsvalgte mister sin innflytelse og mulighet for å sikre forsvarlig
utformede arbeidstidsordninger. Dermed svikter forutsetningen for å gå inn på de videste
unntak fra lovens arbeidstidskapittel som finnes i norsk arbeidsliv'

5.

TVUNGEN IøNNSNEMNDSBEHANDLING AV INTERESSETVISTEN VED TARIFFREVISJONEN

t20L6

5.1.

Streiken
Ved tariffrevisjonen i 2016 kom partene ikke til enighet om arbeidstidsbestemmelsene i den
nasjonale forbundsvise overenskomsten, A2. Dette ledet til brudd i forhandlingene,
plassoppsigelser og streik. Konflikten har sin bakgrunn i at arbeidsgiversiden vil endre
metoden for planlegging og organisering av legenes arbeidstid, ved å gå over fra rullerende
tjenesteplaner til kalenderplanlegging, For Dnlf bortfaller dermed en viktig forutsetning for å
gå inn på vide unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser.
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Da Regjering varslet tvungen lønnsnemnd og streiken ble avsluttet 7, oktober, var den inne
i sin 5. uke og omfattet 628 medlemmer av Akademikerne ved 13 helseforetak.

5.2.

Loven om tvungen Iønnsnemnd og forbud mot videre streik
Ved lov 20. desemb er 2016 nr. 104 om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom
Akademikerne og Spekter i forbindelse med tariffoppgjøret2076 (helseforetakene) ble det
bestemt at arbeidstvisten skulle avgjøres av Rikslønnsnemnda. Loven er formulert slik:
g 1. Tvisten mellom Akademikerne og Spekter i forbindelse med tarffippgjøret 2076 skal
avgjøres av Rikslønnsnemnda.

forbudt å iverksette eller opprettholde arbeidsstans, jf, lov 27. januar 2012 nr.9
om arbeidstvíster (arbeidstvistloven) $ 7 bokstav fl og g), for å løse wisten.

g 2. Det er

Reglene i lov 27. januar 2072 nr. L0 om lønnsnemnd i arbeidstvister (lønnsnemndsloven)

får

til sv arend e anv en d el s e.

S 3. Loven

trer i kraft straks. Loven opphører

å

gjelde når Rikslønnsnemnda har avsagt

kjennelse i tvisten.

I Innst.109 L (2076-2017) side 2 er lønnsnemndsinngrepet begrunnet slik:

til liv og helse gjør det nødvendig å løse arbeidstvisten mellom Akademikerne
og Spekter uten ytterligere arbeidskamp.
"Hensynet

Norge har ratifisertflere lL)-konvensjoner som verner organisasjonsfriheten og

streikeretten (konvensjon nr. 87, 98 og 154). Slik konvensjonene har vært tolket av IL)s
organer, stilles det strenge krav for inngrep i streikeretten, men det åpnes likevel for
inngrep dersom streiken setter liv, helse eller personlig sikkerhetfor hele eller store deler
av beþlkningen i fare. Sosialpakten under Europarådet har i artikkel 6 nr. 4 en

tilsvarende bestemmelse som verner streikeretten. Artikkel 6 må imidlertid

ses

i

for at detved lov kan foretas begrensninger i
streikeretten som er nødvendige i et demokratisk samfunn til vern av andre menneskers
frihet og rettigheter, eller til vern av offentlige interesser, den nasionale sikkerhet og
sammenheng med artikkel

G,

som åpner

moral i samfunnet.
Tvungen lønnsnemnd i den omhandlede arbeidskonflikten er innenfor rammen av de
konvensjonene Norge har ratifisert. Dersom det skulle påvises motstrid mellom

internasjonale konvensjoner og Norges bruk av tvungen lønnsnemnd, er det under enhver
omstendighet nødvendig å gripe inn i konflikten."
Under Komitéens merknader på side 2-3 i innstillingen heter det:
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"

Ko

mite

en

sf

Ie

rtall,

alle unntattmedlemmenefra Senterpartietog Sosialistisk

Venstreparti, har ing en merknader.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet og Sosialis¿isk
Venstreparti visertilarbeidstvistenmellomAkademikerneogSpekteriforbindelse
med

tarffippgjøret

2076.

Disse medlemmer

viservideretillegenesavtalteunntakfraarbeidsmiliølovens
arbeidstidsbestemmelser og behovetfor klare avtaler mellom arbeidsgiver og
arbeidstaker på dette området. D i s s e m e d I e m m e r viser til at det har vært en
langvaríg praksis med at arbeidstidsordningene for legene er kollektive og rullerende, og
at detfra legenes side var en forutsetning for videreføring av avtalen at dette ble

presisert.

Etterdisse medlemmers meningvisersakendetmanglendetillitsþrholdetmellom
partene (arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene) som utvikler seg i norsk
arbeídsliv, og mener dette er et brudd med vår norske arbeidslivsmodell. D i s s e

vurdering eratdette erskadeligforsamarbeid og utvikling i
sykehusene, og at arbeidsgiversiden må ta et særlig ansvar for å bedre tillitsþrholdene.
D i s s e m e d I e m m e r vil understreke at når staten er sykehuseier, if.
me dl emm

ers

helseþretaksloven, er det Stortingets ansvar å rydde opp i dette'
Ilnntak
Iegene,

fra arbeidsmitjølovens arbeidstidsbestemmelser av et slikt omfang som gielder for
er forankret i avtale med fagforening med innstillingsrett (mer enn 70.000

medlemmer). Legenes arbeidstidsbestemmelser er sværtvide og er gitt generelt. Etter
d i s s e m e d I e m m e r s vurdering krever en videreføring av en avtale med et slikt

unntakfra lovens arbeidstidsbestemmelser at begge parter kan slutte opp om det. Det må
ikke etableres en rettstilstand hvor en avtale om unntakfra arbeidsmiljøloven ikke kan
sies opp.

Dett

e

m e d I e m vil likevel slutte seg til forslaget, det er ikke Stortingets oppgave å

vurdere når liv og helse er truet.

Komite en

har ellersingenmerknader og slutter seg tilforslaget'"

5.3.

Akademikernes anførsler og påstand for Nemnda vedr. arbeidstid
Under behandlingen i Rikslønnsnemnda presiserte Akademikerne at en videreføring av de vide
unntakene fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser, var betinget av at forutsetningen
om rullerende tjenesteplaner står ved lag, I Akademikernes skriftlige innlegg for Nemnda inntatt på side tZ - 37 i Rikslønnsnemndas kjennelse fse bilag 7 nedenfor) - heter det
innledningsvis:
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"Legeforeningen har - på vegne av om lag 1,4 000 leger ansatt i helseforetakene - avtalt
blant de videste generelle unntak fra arbeidsmiljøloven som finnes i norsk arbeidsliv.
IJnntakene er hovedsakelig begrunnet i en vedvarende mangel på legeressurser i norske

sykehus, men også
s p e si

al i stutd an ning

e

i

andre hensyn som kontinuitet

i

pasientbehandlingen og

n.

avtalt i medhold av arbeidsmiljøloven ç 10-12 (4). Lovbestemmelsen
forutsetter at unntakene reguleres gjennom en tarffivtale inngått på det høyeste nivå
blant partene i arbeidslivet. Fagforeninger kan dermed inngå videre unntak enn det som
kan fastsettes ved lov eller i forskríft. Et slikt unntak må avtales ved hvert hovedoppgjør.
De vide unntøkene er

følger altså av arbeidsmiljølovens system ot ingen myndighetsorganer kan tre inn i
arbeidstakers eller arbeidsgivers sted, og påwinge partene en tarffivtale med de vide
unntak som S 10-12 (4) gjør mulig.

Det

for at Legeþreningen har akseptert slike vide unntak er uløselig knyttet til

Bakgrunnen

forutsetning om at tjenesteplanene skal settes opp og rullere etter etfast mønster, som
sikrer en lik og jevnt fordelt belastning på legene i vaktteamet, eller at partene lokalt blir
en

enige om en annen ordning.

Akademikerne vil derþr primært legge ned påstand om at Rikslønnsnemnda ikke kan
videreføre unntakene i den kommende perioden uten at overenskomsten inneholder en
presisering om rullerende planer eller lokal enighet. Sekundært vil Akademikerne legge
ned påstand om at unntakene fra arbeidsmiliøloven ikke kan vídereføres."

Med hensyn

til

arbeidsplaner

og arbeidstid la Akademikerne ned slik påstand for

Rikslønnsnemnda [se kjennelsen side 6):

"Prinsipalt:
endres slik:
Arbeidsplanen skal settes opp og rullere etter et fast mønster basert på antall leger i
vaktsjiktet. Arbeidstiden organiseres slik at den ikke overstiger 60 timer for noen enkelt
uke. Den daglige arbeidstid, inkludert spisepauser, skal ikke for noe enkeltvaktdøgn
overstige 79 beregnede timer.
Andre ledd i A2

S 3.6.3 Vernebestemmelser

Subsidiært:
Arbeidstidsunntakene avtalt med hjemmel i S 10-12 (4) videreføres ikke."

5.4.

Rikslønnsnemndas kiennelse av 27. februar 2017

5.4.1.

Innledning

I kjennelse av 27. februar 201,7 fastsatte Rikslønnsnemnda overenskomst del A, del AL, del
A2 ogdel B både for overenskomstområde 10 [helseforetakene) og overenskomstomrâde 4
(Lovisenberg).

Bilag

7

Rikslønnsnemndas kjennelse av 27. februar 2017

5.4.2. Slutningen
Det er delene av slutningen som gjelder overenskomstens del A2 som er omstridt, Disse
lyder slik:
902844-1
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"I

sak

2/2016, tvisten mellom Akademikerne og Arbeidsgiverþreningen Spekter, skal

følgende gjelde:

3. Overens komster mellom Arbeídsgíverþreníngen Spekter og Akødemikerne for
medlemmer ì Den norske legeþrenìng i overenskomstområde 10 - helseþretuk.
Overenskomstene består i overenskomstperiodenfra Rikslønnsnemndas kjennelse til 30.
april 2018 avfølgende deler:

Del A2:
Overenskomsten del A2 mellom Spekter Helse og Den norske legeþreningfor perioden
20 1 4-2 0 I 6 (prolongert), med følgende unntak:
Minimumslønnen i S 5.3.2 - 5.3.6 endres somfølger:
Medisinstudenter med lisens kr 437.500
Turnusleger lø 4I4.000
Leger i spesialisering kat. A kr 549.500
Leger i spesialisering kat. B kr 593.000
Leger i spesialisering kat. C kT 634.500
Le ge spe sialister hr 67 0. 000
Overleger kr 712.400
Overenskomsten redigeres i tråd med protokoll datert mai-november 2015 vedrørende
forhotd knyttet til implementering av fast ansettelse þr lege i spesialisering.

4. Overens komsten mellom Arbeídsgiverþreníngen Spe kter og Akademikerne for
medlemmer i Den norske legeþrenìng i overenskomstområde 4 - Lovísenberg.
Overenskomsten består i overenskomstperioden fra Rikslønnsnemndas kiennelse til
30. april 2018 av følgende deler:

Del A2:
Overenskomsten del A2 mellom Spekter Helse og Den norske legeforeningþr perioden
2014 - 2016 (prolongert) medfølgende unntak:

Overenskomsten redigeres i
vedrørende forhold knyttet
spesialisering.

5.4.3. Premissene - Rikslønnsnemndas

tråd med protokoll datert mai-november 2015
til implementering av fast ansettelse for lege i

kompetanse mht arbeidsmiljøloven S 10-12 [4)

Gjennom de skriftlige innleggene og under den muntlige forhandling uttrykte partene ulike
synspunkter hva gjelder nemdas kompetanse til å "prolongere tarffivtalens bestemmelser om
unntakfra arbeidsmiljøloven $ 10-12 fjerde ledd" (se innledende merknader på side 69).

å ha sitert lovens bestemmelse og den aktuelle arbeidstidsbestemmelsen i
overenskomsten del A2 for tariffperioden20T4 - 2076, uttaler Rikslønnsnemndas tre nøytrale
medlemmer seg slik om kompetansespørsmålet på side 77 - 72:

Etter
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"Pertene har med andre ord benyttet seg av muligheten arbeidsmiljøloven gir for å avtale
unntak fra lovens vernebestemmelser gjennom inntak av bestemmelser i tariffavtale med
streikerett. Alternativtville en slik avtale kunne vært inngått som en særavtale i medhold
av Hovedavtalen inngått mellom pørtene, kapíttel IV som har egne regler om oppsigelse
og reforhandling under fredsplikt, se hovedavtalens $ 16.
Spørsmålet om unntakene fra lovens vernebestemmelser kan fastsettes uten at partene
selv inngår slik avtale er, så langt nemnda erfarer, ikke prøvd tidligere. Slik nemnda ser
det, må det forhold at partene har inntatt bestemmelsene, slik de er reþrert over fra $
3.6.3, i sin tariffavtale som nå er under tvistebehandling, medføre at bestemmelsen er en
del av den interessetvist som nemnda skol behandle Dette synspunktetfølger av systemet
hvor Rikslønnsnemnda er satt til å fastsette den endelige tarffivtalen mellom partene.
ArbeidsmiljøIoven $ 10-12 fjerde ledd angir ikke hvordan en avtale om unntakfra lovens
vernebestemmelser skal inngås. Muligheten for avtale om slike vilkår har vært til stede i
Iengre tid og opprettholdtved de ulike endringene i tidligere arbeidervernlov og
arbeidsmiljølover. Arbeidslivslovutvalget Ia gjennom N0U 2004:5 fram forslag til ny
arbeidsmiljølov. Forslaget la grunnlaget for arbeidsmiljøloven av 17. iuni 2005 nr. 62 og
er en del av lovens forarbeider. Ilwalgets forslag til $ 70-74, somvar bestemmelsen hvor
utvalget inntok mulige unntakfra vernebestemmelsene hadde slik ordlyd i femte ledd:
"Bestemmelsene i dette kapitlet kan, med unntak av S 70-2 og 10-6 første ledd,
fravikes ved tarffivtale inngått av fagforening med innstillingsrett etter
arb eidstvistlov en eller ti enestetvistl oven. "

I merknadene til lovþrslagets enkelte bestemmelser, heter det i N0U 2004:5 på side 556
om nevnte forslag:

til å inngå awikende arbeidstidsordninger gielder der fagforening
innstillingsretthar inngått tarffivtale med en arbeidsgiver eller

"Adgangen
med

arbeidsgiverþrening. Hvorvidt tariffavtalen er kommet i stand ved "direkte"
avtale mellom partene, ved megling eller på annen måte, har imidlertid ingen
betydning i denne sammenheng."
Forarbeidene taler med sQtrke for at tarffivtale med awikende arbeidstidsordning også
kan komme i stand gjennom kjennelse i Rikslønnsnemnda."
Medlemmet Grimsgaards merknader

til dette finnes på sidene 75- 78 i kjennelsen.

Her heter

det blant annet:
"lJnntakene avtalt mellom partene har tradisjonelt vært bygget på en forutsetning om
kollektiv delaktighet i arbeidstidsplanleggingen basert på nasjonale standarder akseptert
av arbeidstakerorganisasjonen. En arbeidstakerorganisasjon må etter dette medlemmets
syn ha eierskap til, og innflytelse på vidtgående unntak gitt i medhold av
arbeidsmiljøloven 70-72 (4). For øvrig viser dette medlemmet til vurderingene som
fremkommer i N0U 2016:7 Arbeidstidsutvalget punkt 11.3.2:

"Loven gir partene en viktíg rolle i utþrmingen av arbeidstidsordningene
gjennom adgangen til å avtale unntak. Hvor store unntak som kan avtales, vil
være avhengig av avtalenivå. Jo høyere avtalenívå, desto størce er adgangen til å
avtale unntak. Dette er blant annet begrunnet med at styrke- forholdet mellom
avtalepartene anses for å være mer ievnt på de høyere avtalenivåene... ..." (side
76)
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I kompetansespørsmålet trekker nemndas nøytrale medlemmer frem anførslene i
forarbeidene til arbeidsmiljøloven (N0U2004:5) hvor det beskrives at unntak i tarffivtøle
fremkommerved direkte avtale, i mekling eller "på annen måte". Nemndas nøytrale
medlemmer hevder med bakgrunn i denne anførselen at "Forarbeidene taler med styrke
for at tarffivtale med awikende arbeidstidsordning også kan komme i stand gjennom
kjennelse i Rikslønnsnemnde". Dette medlemmet stiller seg tvilende til at "på annen måte"
kan tolkes som at lovgiver mener at et myndighetsoppnevnt organ som Rikslønnsnemnda
kan pålegge arbeidstakere omfattende unntakfra lovens alminnelige bestemmelser. Dette
medlemmet mener at myndighetspålagte ordninger som innebærer betydelige unntak fra
Iovbestemmelsene må ha en tydeligere hjemmel enn anførselen "på annen måte" i en NOU.
(side 76-77)

De nøytrale medlemmenes beslutning innebærer at leger kan pålegges
arbeidstidsordninger som går langt utover det lovgiver har villet gi for noen annen

yrkesgruppe. Dette medlemmet mener at Rikslønnsnemnda med dette går utover sin
kompetanse, både faktisk og rettslig. Etter dette medlemmets syn finnes i denne saken
ingen lovhjemmel som gir Rikslønnsnemnda kompetanse til å sette til side preseptorisk
lovgivning. Dette medlemmetvil bemerke at når Legeþreningen ikke finner å kunne stå
inne for at slike ordninger fremover vil være forsvarlige så må det reises spørsmål ved
hvordan Rikslønnsnemndas medlemmer uten kjennskap til sektoren kan innestå for denne
type vurderinger. Nemndsslutningen kan innebære tap av kontroll med et av de viktigste
hensynene i arbeidsmiljøloven; nemlig at arbeidstidsordningene ikke påfører
arbeidstakerne unødige sosiale og helsemessige belastninger.

Rikslønnsnemndas flertall skaper med sin kjennelse en rettstilstand der en
arbeídstakerorganisasjon ikke kan trekke tilbake qvtalebaserte unntak - selv ikke med
bruk av kampmidler. Etter dette medlemmets syn vil en slik kjennelse kunne innebære at
andre sektorer og yrkesgrupper vil vegre seg mot å inngå tilsvarende avtaler da de kan
risikere å bli varig stående i ordningen også etter ensidige endringer av avtaleþrståelse."
(side 7B)

Nesteleder i LO, Tor Arne Solbakken, uttrykte seg også kritisk
kompetansespørsmålet. På side 79 heter det:

til

flertallets syn

på

i saken, understreker at reelt kollektívt vern
ved fastsetting av arbeidstidsordninger ut over arbeidsmiliølovens grenser er av
avgjørende betydning for norsk arbeidsliv. Det er derþr problematisk qt en fagforening
tvinges til å videreføre vidtgående unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel, uten
"Medlemmet Solbakken, som har uttalerett

at arbeidstakerne sikres slikt kollektivt vern."

5.5.

Tvungen og varig arbeidstidsreform for Ieger
Ved Rikslønnsnemndas kjennelse ble som nevnt overenskomstens del A 2 og B-delene for
perioden 2074-20L6 prolongert videre frem til 30. april 2018, Arbeidstidsbestemmelsene i
gjeldende overenskomst er dermed likelydende de som gjaldt forut for tariffrevisjonen i 2016,
Rikslønnsnemnda har dermed fastsatt en tariffavtale med arbeidstidsbestemmelser som vil
innebære en tvungen og varig arbeidstidsreform for leger. Dette følger av at Nemnda, mot Dnlfs
vilje, har prolongert de vide unntak fra foregående tariffperiode, kombinert med at Dnlf ikke
har fått gjennomslag for sin forutsetning for å samtykke til en videreføringav unntakene.
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Konsekvensen av dette er at legenes forutsigbarhet svekkes, at hensynet til å sikre jevnt fordelt
belastning ikke lenger kan ivaretas, at den kollektive innflytelse over arbeidstidsordningene er
betydelig redusert og at Dnlf - i realiteten - til varig tid er fratatt sin rett som fagforening med
inngå tariffavtale som fraviker lovens
inngå eller nekte
innstillingsrett

til å

å

arbeidstidsbestemmelser.

6.

OVERSIKT OVERANFøRSLER

Det gjøres prinsipalt gjeldende at Rikslønnsnemnda har gått utover sin kompetanse når
nemnda i tariffavtalen og uten Dnlfs samtykke, har fastsatt arbeidstidsbestemmelser som gjør
unntak fra ufravikelige regler i arbeidsmiljøloven kapittel 10. Legges det til grunn at
Rikslønnsnemnda kan utlede slik kompetanse av lov av 20. desember 2016 nr. 104 om
lønnsnemndsbehandling av arbeidstvisten mellom partene, gjøres det subsidiærf gjeldende at
utøvelsen av denne her - gjennom i realiteten å frata fagforening med innstillingsrett
kompetansen til å gå inn på eller la være å gå inn på unntak fra loven - strider mot
Arbeidstidsdirektivet, som er gjennomført i norsk rett ved arbeidsmiljØlovens
arbeidstidskapittel, som iht EØS-loven S 2 - i tilfelle konflikt - må gå foran lov av 20. desember
2076 nr.704.
Videre gjøres det gjeldende at Rikslønnsnemndas avgjørelse om legers arbeidstid griper inn i
foreningsfriheten og vernet av organisasjonsretten i strid med Grunnloven S 101, EMK
artiklene 'J,l jî.14, ESP artikkel 6 og llO-konvensjonene nr. 87 , nr.98 og nr. 154.
Det gjøres dessuten gjeldende at tariffavtalen som er fastsatt ved Rikslønnsnemndas avgjørelse
- gjennom å frata Dnlf retten til å inngå eller nekte å inngå tariffavtale som fraviker lovens
arbeidstidsbestemmelser - medfører indirekte diskriminering av Dnlfs medlemmer i strid med

forbudet
oppfylt.

i

arbeidsmiljøloven S 13-1,

i det vilkårene for â gjøre unntak etter $ 13-3 ikke er

gir hver for seg selvstendig grunnlag for at tariffavtalen må kjennes delvis
påstand om at arbeidstidsbestemmelsene i overenskomsten del42,
nedlagt
vil
bli
ugyldig. Det
SS 3.6.3, 3.3 siste ledd og merknad til 3,1 siste pkt., samt tilsvarende bestemmelser i B-delene,
De anførte grunnlag

kjennes ugyldige.
Anførslene vil bli utdypet i punlrtene 7-11 nedenfor'

7.

RIKSLøNNSNEMNDA HAR GÅTT UTOVER SIN KOMPETANSE

7.1.

Innledning

Det anføres at verken arbeidsmiljøloven S 10-12 [4), lønnsnemndsloven $ 2 eller lov av 20.
desember 2076 nr.104 om lønnsnemndsbehandling av arbeidstvisten $ 1 gir Rikslønnsnemnda
hjemmel for å fastsette tariffavtale som gjør unntak fra arbeidsmiljøloven kapittel 10'
Kompetansemangelen ved Rikslønnsnemndas avgjørelse må lede til delvis ugyldighet.

7.2.

Unntaksregelen i arbeidsmiliøloven S 10-12 (4)

7.2.1.

Rikslønnsnemndasflertall
Som konklusjon på drøftelsen av kompetansespørsmålet knyttet til arbeidsmiljøloven S 10-12
t4) på sidene 70 - 72 i kjennelsen legger Rikslønnsnemndas flertall til grunn at nemnda i
medhotd av l0-I2 [4) kan treffe avgjørelse om unntak fra loven arbeidstidsbestemmelser.
Konklusjonen synes i hovedsak å være begrunnet med en forarbeidsuttalelse fra NOU 2004:5
side 556, som flertallet mener "med styrke [taler] for at tarffivtale med awikende
arbeidstidsordning også kan komme i stand gjennom kjennelse i Rikslønnsnemndd."

7.2.2.
9028+4-1

}rdlyden
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Det fremgår av S 70-t2 (4) at "Fagforening med innstillingsrett" kan "inngå tarffivtale som
fraviker bestemmelsene i dette kapittel." Ordlyd i S 10-12 [ ) gir ingen forankring for at
Rikslønnsnemnda kan treffe avgjørelse som fraviker arbeidstidskapitlets bestemmelser.

7.2.3. Sammenhengen med andre bestemmelser om unntaksadgang

i aml. kapittel 10

Foruten ved force majeure, er det i S 10-12 fastsatt at lovens arbeidstidsbestemmelser kan
fravikes ved samtykke fra Arbeidstilsynet, ved forskrift gitt av Departementet og ved
tariffavtale med fagforening som har innstillingsrett'
Loven gir ingen holdepunkter for at Rikslønnsnemnda er utstyrt med en slik rett til å fravike
loven. Snarere tvert om gir mangelen på en slik positiv hjemmel grunn til å anta at lovgiver har
vært seg bevisst at Rikslønnsnemnda ikke skal ha rett til å fravike arbeidstidsbestemmelsene
uten at fagforeningen har gitt sitt samtykke. En slik løsning harmonerer da også best med
Arbeidstidsdirektivet og hensynet til fagforeningens autonomi'

7.2.4.

Forarbeidene

Spørsmålet om Rikslønnsnemnda har selvstendig kompetanse til å gjøre unntak fra lovens
arbeidstidsregler er ikke berørt direkte noe sted i arbeidsmiljølovens forarbeider.
Rikslønnsnemndas flertall bygger som nevnt sin konklusjon på en uttalelse i NOU 2004:5 side
556, der Arbeidslivslovuwalget i merknader til lovutkastets S 10-14 (5)1 uttaler at hvorvidt
"tarffivtalen er kommet i stand ved "direkte" avtale mellom partene, ved megling eller på annen
måte, har imidlertid ingen betydning i denne sammenheng. " Det er ingen ting i selve uttalelsen
eller konteksten den står i, som gir grunnlag for å trekke slutninger med hensyn til
Rikslønnsnemndas kompetanse.. Uttalelsen trekkes alt for langt når nemndas flertall hevder
den "med styrke" taler for at Rikslønnsnemnda har kompetanse til å fravike lovens
arbeidstidsbestemmelser, og flertallet synes helt å glemme at lovteksten[e) tyder på det
motsatte.
Forarbeidene til arbeidsmiljøloven kapittel 10 har dessuten andre uttalelser som taler mot at
Rikslønnsnemnda har selvstendig unntakskompetanse etter S 10-12 [4).

For det første; Forarbeidenes omtale av forholdet mellom arbeidsmiljøloven og
arbeidstidsdirektivet taler mot at Rikslønnsnemnda ved sin avgjørelse kan sette seg i
fagforeningens sted og i praksis frata fagforening med innstillingsrett kompetansen etter S 1012 (4) i overskuelig fremtid. På side t52 i OL. prp. nr. 49 (2004-2005) heter det om dette:
"Direktivet har et system for unntak fra hovedreglene som innebærer at partene giennom
avtaler generelt har videre unntaksadgang enn myndighetene gjennom lov eller forskrift.
Arbeidstidsdirektivet er ímplementert i norsk rett i arbeidsmiliøloven."

var også grunnlaget for at Arbeidstilsynets
lovs
tidligere
dispensasjonsadgang etter
$ 41 fierde ledd ikke ble videreført. På side 184 i 0t,
prp. nr. 49 (2004-2005J heter det om dette:
Forholdet

til

arbeidstidsdirektivet

"Departementet mener at Arbeidstilsynets dispensasjonsadgang etter arbeidsmiliøloven $
41 fierde ledd sin nåværende form ikke er i tråd med arbeidstidsdirektivet. Direktivet
opererer med et system for unntak fra direktivets hovedregler som innebærer at portene
gjennom avtaler generelt har videre unntaksadgang enn myndighetene giennom lov eller

i

1

Forløperen til
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forskrift. Arbeidsmiljølovens ordning med dispensasjonsadgang for Arbeidstilsynet finnes
det ingen paralletl til i direktivet. Etter departementets syn vil forslaget til nye regler,
herunder unntaksmulighetene, redusere behovet for dispensasjoner. Departementet
foreslår derþr ikke å videreføre Arbeidstilsynets adgang til å gi tillatelse etter ç 4L fierde
ledd".

For det andre; I arbeidsmiljøloven av 2005 ble Arbeidstilsynets adgang til å gi dispensasjon til
gjennomsnittsberegning strammet inn, i hovedsak lor â giøre nødvendige tilpasninger til
arbeidstidsdirektivet. I Ot. prp. nr. 97 (2005-2006) vurderte Departementet om
Arbeidstilsynets dispensasjonsadgang skulle utvides igjen, og konkluderte med
dispensasjonsadgangen kunne utvides forutsatt at den kun benyttes der dette er i tråd med de
ansattes vilje. På side 12 - 13 i Ot. prp. nr. 97 (2005-2006) heter det om dette:

"Hovedformålet med arbeidstidsreguleringen er å sikre at arbeidstakerne har en
arbeidstid som ikke påfører dem og deres nærmeste familie unødige helsemessige og
sosiale belastninger. Samtidig må arbeidstidsbestemmelsene ta hensyn til at arbeidslivet
er mangfoldig, og at det er nødvendíg med monge forskjellige arbeidstidsordninger.
Adgangen til å inngå awikende tariffavtaler er et viktig redskap for å ivareta dette. Den
gjør det mulig med en noe større fleksibilitet som kan ta hensyn til de mange forskiellige
behov som gjør seg gjeldene. I de tilfeller der det ikke kan inngås en slik tarffivtale,
mener departementet det kan være grunn til å vurdere en utvidelse av
dispensasjonsadgangen. Departementet mener at dersom dispensasionsadgangen
begrenses tit tilfeller hvor partene ikke har kompetanse til å inngå avtale om den ordning
som ønskes, enten fordi de ansatte ikke er organíserl eller er organisert i en fagforening
som ikke har <<innstillingsrett>, vil motþrestillingene til arbeidstakersiden langt på vei
være ivaretatt. Departementet foreslår at en slik begrensning presiseres i lovteksten. Etter
departementets oppfatning bør dessuten prinsippet om <enighet> som ligger innbakt i
avtaleadgangen ivaretas også i forbindelse med en utvidet dispensasionsadgang.
Departementet forutsetter derfor at Arbeidstilsynet ikke gir dispensasion med mindre den
aktuelle arbeidstidsordningen støttes av de ansatte'
( ..)

i tråd med ovennevnte i ç 10åttende ledd. Departementet forutsetter at Arbeidstil$tnet ikke gir
dispensasjon med mindre de ansatte ønsker dette." [mine understrekninger)

Departementet foreslår en begrenset dispensasjonsadgang

72 sjuende jf.

med dette ble ny S 10-12 [B)z tilføyd loven. Slik bestemmelsen ble utformet og på
bakgrunn av forarbeidene er det ingen holdepunkter for at Rikslønnsnemnda har selvstendig
kompetanse til å beslutte unntak i medhold av S 10-12 [4), uten samtykke fra fagforening som
representerer de ansatte.

I tråd

7.2.5.

Reelle hensyn

Det er flere hensyn som taler mot at Rikslønnsnemnda har selvstendig kompetanse etter $
72 (4).

1-0-

For det første tilsier formålet med den vide unntaksadgangen i S 10-12 (4) at det bare er
fagforening med innstillingsrett som suverent har unntakskompetanse, slik ordlyden også klart
tilsier. I kraft av sin tyngde og presumtive kunnskap om medlemmenes arbeidsforhold, er det
nemlig kun fagforeningen som vil være i stand til å ivareta medlemmenes interesser i
forhandlinger om unntak og kompenserende tiltah og som organisatorisk kan bli stilt til ansvar
for sine handlinger og unnlatelser. Med Rikslønnsnemnda stiller det seg annerledes.
2

Bestemmelsen er senere opphevet ved lov av 24. aprll2015, som trådte i kraft 1. juli 2015
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For det andre bør ikke Rikslønnsnemnda ha kompetanse som gir mulighet for å treffe
avgjørelser som griper inn i fagforeningens indre liv og forhold til medlemmene. Hensynet til
foreningsfriheten tilsier at det faller utenfor Rikslønnsnemndas kompetanse å treffe avgjørelse
som i realiteten fratar Dnlf retten til å forhandle om arbeidstid, som for medlemmene er noe av
det aller viktigste fagforeningen forhandler om.
For det tredje tilsier arbeidsmiljølovens verneformål at det er lite rom for å foreta utvidende
fortolkninger av hvem som har kompetanse til â gjøre unntak etter S 10-12.
Legalitetsprinsippet tilsier også at et så vesentlig inngrep må ha klar lovhjemmel, noe som her
ikke er tilfelle.

7.2.6.

Rikslønnsnemndaspraksis
Som flertallet selv nevner på side 77 har kompetansespørsmålet ikke tidligere vært prøvd av
Rikslønnsnemnda. Det finnes derfor ikke nemndspraksis som underbygger flertallets
konklusjon om at Rikslønnsnemnda kan fastsette unntak fra arbeidstidskapitlet med hjemmel i
s L0-12 (4).

7.2.7.

Konklusjon

På grunnlag av argumentene

holdepunkter

for at

i

7.2.2

saksøker med at det ikke er rettslige
selvstendig kompetanse til å fravike

- 7.2.6 konkluderer

Rikslønnsnemnda

har

arbeidsmiljøloven i medhold av $ 10-12 [4).

7.3.

Lov om lønnsnemnd $ 2
Lønnsnemndsloven S 2 har bestemmelser om Rikslønnsnemndas kompetanse ved frivillig
lønnsnemnd og virkningen av nemndas avgjørelser. Det heter:

(1) Blir en interessetvist etter arbeidstvistloven $ 7 bokstav j ikke løst ved mekling, kan partene i
fellesskap bringe tvisten inn for Rikslønnsnemnda.
(2) En avgjørelse fra Rikslønnsnemnda har samme virkning som en tarffivtale.
Loven regulerer ikke direkte Rikslønnsnemndas kompetanse ved tvungen lønnsnemnd, der

nemnda

ikke kan utlede sitt mandat av partenes samtykke. Den kompetanse
flertall legger til grunn kan derfor ikke utledes direkte av

Rikslønnsnemndas

lønnsnemndsloven $ 2.

7.4.

Lov om lønnsnemndsbehandling av arbeidstvisten mellom partene
I lønnsnemndsbehandlingsloven heter det at
g 7. Tvisten mellom Akademikerne og Spekter i forbindelse med tarffippgiøret 20L6 skal
avgjøres av Rikslønnsnemnda.
I S 2 er lønnsnemndslovens regler gitt tilsvarende anvendelse. Det bringer oss ikke nærmere en
avklaring på spørsmålet om nemndas kompetanse, jf pkt. 7.3 over'
Som det fremgår på side 77-72 i kjennelsen forankrer Rikslønnsnemndas flertall sin oppfatning

om kompetansespørsmålet i en tolkning av arbeidsmiljøloven S 10-12 [4J, ikke i den konkrete
lov om tvungen lønnsnemnd av arbeidstvisten mellom Akademikerne og Spekter. Det er
naturlig å oppfatte dette som et uttrykk for at Rikslønnsnemnda mente lov om
902844-1^

rBl21.

lønnsnemndsbehandling av tvisten mellom partene, ikke i seg selv ga nemnda hjemmel for å
gjøre unntak i fra ufravikelig lov, herunder lovens arbeidstidsbestemmelser.

tiltrer nemndas vurdering av dette. Det anføres at den konkrete loven om tvungen
lønnsnemnd ga Rikslønnsnemnda kompetanse til å løse interessetvisten mellom partene
innenfor rammen av ufravikelig lovgivning. Lowedtaket3 gir ikke holdepunkter for at
Rikslønnsnemnda ble utstyrt med en kompetanse til å gjøre unntak fra ufravikelig lovgivning,
ei heller fra bestemmelser i arbeidsmiljøloven kapittel 10. Forarbeidene+ gir heller ikke
holdepunkter for å tolke lowedtaket utvidende og innfortolke en kompetanse for
Rikslønnsnemnda til å gjøre unntak fra arbeidsmiljølovens ufravikelige regler i kapittel 10.
Spørsmålet er overhodet ikke diskutert av komitéens flertall, på tross av at to
Saksøker

komitémedlemmer reiste problemstillingens, og følgelig finnes det heller ingen begrunnelse for
eventuelt å utstyre Rikslønnsnemnda med en slik kompetanse konkret. Dette må være
forklaringen på at lowedtaket ikke inneholder spor av at Nemnda har slik utvidet kompetanse,
noe Rikslønnsnemnda også selv synes å legge til grunn i saken. Dette er for så vidt i tråd med
alminnelig praksis i det Rikslønnsnemndas avgjørelser skal kjennes ugyldige så langt de strider
mot ufravikelig lov, se eksempelvis ARD-1951-17.

7.5,

Oppsummeringavkompetansespørsmålet
På grunnlag av redegjørelsen ovenfor i punktene 7.7 - 7.4 giør saksøker gjeldende at
Rikslønnsnemnda ikke kunne utlede selvstendig kompetanse til å fastsette unntak fra
arbeidsmiljøloven kapittel 10. Så langt Rikslønnsnemnda likevel har fastsatt slike unntah har
nemnda gått utover sin kompetanse, noe som gir grunnlag for ugyldighet så langt

kompetanseoverskridelsen rekker.

8.

ARBETDSTIDSDIREKTTVET OG EøS-IOVEN S 2

Hvis det legges

til grunn at Rikslønnsnemnda

kan utlede slik kompetanse av lov av

20.

desember 2076 nr.104 om lønnsnemndsbehandling av arbeidstvisten mellom partene, giøres
det subsidiærf gjeldende at utøvelsen av denne her strider mot Arbeidstidsdirektivet.

Arbeidstidsdirektivets oppstiller minimumsregler som har til formål å verne om
arbeidstakernes helse og sikkerhet. Artiklene 77, 78 og 22 gir hjemmel for å gjøre unntak fra
hviletidsbestemmelsene mv. i tariffavtaler mellom partene i arbeidslivet. Som nevnt har
direktivet et system for unntak som innebærer at partene i arbeidslivet gjennom avtaler har
videre unntaksadgang enn det myndighetene har gjennom lov eller forskrift, se Ot, prp. nr. 49
(2004-2005) side 152. Arbeidsmiljøloven implementerer arbeidstidsdirektivet og bygger
derfor på regler om minimumsbeskyttelse og et tilsvarende system for unntah noe som var
bakgrunnen for at arbeidsmiljøloven av 2005 begrenset arbeidstilsynets unntakskompetanse

til fordel for

fagforeningenes.

Hvis Rikslønnsnemnda mot Dnlfs vilje anses kompetent til å fastsette unntak i det omfang
kjennelsen av 27. februar 2017 gjør, anføres dette å være i strid med arbeidstidsdirektivet. For
det første fordi Rikslønnsnemndas unntakskompetanse her fører til at arbeidstakeren får
dårligere vern enn det direktivet krever. For det andre fordi Rikslønnsnemndas avgjørelse i
realiteten fratar Dnlf som fagforening med innstillingsrett kompetansen til å gå inn på eller la
være å gå inn på unntak fra loven, noe som bryter med det system for unntak direktivet bygger
på.

3

Lowedtak 3L (2016 -2017)

a

Prop. 1-0L (2016-201.7) og Innst.109L (201'6-201'7)'
sitatet fra innstillingen ovenfor i punkt 5.2

s Se
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I forlengelsen av dette anføres det at arbeidsmiljølovens S 10-12 [4J, slik den må tolkes på
bakgrunn av arbeidstidsdirektivet, må gå foran lov av 20. desemb er 2076 nr. 104, jf. EØS-loven
s2.

9.

BRUDD PÅ FORENINGSFRIHETEN OG VERNET AV ORGANISASJONSRETTEN

Rikslønnsnemnda har fastsatt en tariffavtale med arbeidstidsbestemmelser som vil innebære
en tvungen og varig arbeidstidsreform for leger. Dette følger av at Nemnda, mot Dnlfs vilje, har
prolongert de vide unntak fra foregående tariffperiode, kombinert med at Dnlf ikke har fått
gjennomslag for sin forutsetning for å samtykke til en videreføring av unntakene.
Konsekvensen av dette er at legenes forutsigbarhet svekkes, at hensynet

til å sikre jevnt fordelt

ikke lenger kan ivaretas, at legenes kollektive innflytelse over
arbeidstidsplanleggingen svekkes og at Dnlf - i realiteten - til varig tid er fratatt sin rett som
fagforening med innstillingsrett til å inngå eller nekte å inngå tariffavtale som fraviker lovens
arbeidstidsbestemmelser. Dette igjen vil innebære at Dnlf som fagforening ikke vil kunne føre
frie forhandlinger om et av de viktigste elementene i medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.
Gjennom Rikslønnsnemndas avgjørelse er Dnlf vingeklippet på en måte som gjør at foreningen
er avskåret fra å ivareta sentrale medlemsinteresser gjennom frie forhandlinger.

belastning

I forlengelsen av dette gjøres det gjeldende at Rikslønnsnemndas avgjørelse om legers
arbeidstid griper inn i foreningsfriheten og vernet av organisasjonsretten i strid med
Grunnloven S 101, EMK artiklene L1 jÎ.74, ESP artikkel 6 og llo-konvensjonene nr.87, nr.98
og nr. 154. Det anføres i den forbindelse at Rikslønnsnemndas kjennelse har som virkning at
Dnlf som fagforening med innstillingsrett diskrimineres sammenlignet med andre
fagforeninger idet Dnlf i praksis er fratatt kompetanse til å gå inn på eller la være å gå inn på
unntak etter arbeidsmiljøloven S 10-12 (4), og dermed ikke vil kunne bruke sin
representativitet i medlemmenes interesse,
10. BRUDD

PÄ DISKRIMINERINGSFORBUDET I AML S 13-1

Det gjøres dessuten gjeldende at tariffavtalen som er fastsatt ved Rikslønnsnemndas avgjørelse
Dnlfs medlemmer strid med forbudet i
medfører indirekte diskriminering
arbeidsmiljøloven S 13-1. Avgjørelsen rammer utelukkende Dnlfs medlemmer, og innebærer en
usaklig forskjellsbehandling av disse sammenlignet med arbeidstakere som er medlem av

av

i

andre fagforeninger og uorganiserte. Rikslønnsnemndas kjennelse har i realiteten fratatt Dnlf
retten til å inngå eller nekte å inngå tariffavtale som fraviker lovens arbeidstidsbestemmelser.
Dette eksponerer medlemmene av Dnlf for diskriminering i det andre arbeidstakere enn leger i

sykehussektoren

ikke uten

fagforeningens samtykke

kan påtvinges unntak lra

arbeidsmiljølovens vernebestemmelser, Det anføres videre at vilkårene for ä giøre unntak etter
S 13-3 ikke oppfylt.

11. KRAV OM DETVIS UGYLDIGHET
Rikslønnsnemndas kjennelse/tariffavtalen kreves kjent ugyldig så langt den strider mot
ufravikelige regler, slik det er nærmere redegjort for ovenfor i punktene 7 - 10. I den
forbindelse vises det til prinsippet som kommer til uttrykk eksempelvis i ARD-1951-17.
Det vil derfor nedenfor bli nedlagt påstand om at arbeidstidsbestemmelsene i overenskomsten
del A2 fastsatt av Rikslønnsnemnda, SS 3.6.3, 3,3 siste ledd og merknad til 3.1 siste pkt., samt
tilsvarende bestemmelser i B-delene, kjennes ugyldige.

Konsekvensen av å gi Akademikerne-Helse medhold i påstanden vil være at unntakene fra
arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser bortfaller i de nevnte bestemmelsene i A2 og
902844-L
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B-delene. Helseforetakene vil fortsatt ha mulighet for lokalt å søke om unntak fra
arbeidsmiljøloven. Det er allerede etablert gode lokale ordninger for hvordan dette kan skje, og
denne muligheten vil fortsatt være tilstede om Akademikerne-Helse vinner fram med
påstanden.
12. PARTSREPRESENTANTER, VITNER OG VIDERE SAKSFORBEREDELSE
Legeforeningen vil komme tilbake til hvem som skal møte som partsrepresentant under
hovedforhandlingen. Vitneoppgave vil også bli inngitt i senere prosesskriv, To dager anslås
tilstrekkelig til hovedforhandling, men det tas forbehold om omfanget av saksøktes bevisførsel.
13. PÅSTAND
Overenskomstens del A2 S 3.6.3, $ 3.3 siste ledd og merknad

bestemmelser

i

til

S 3.1

siste pkt., samt tilsvarende
Rikslønnsnemndas

B-delene hvor Legeforeningen er part, fastsatt ved

kjennelse av 27. februar 2077 , kjennes ugyldige.

***
Denne stevning i 11 eksemplarer, hvorav 10 eksemplarer sendes Arbeidsretten og ett beholdes
her. Kopi av stevningen med bilag er dessuten oversendt Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Oslo,26. april2077

r Hansteen
advokat
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OVERENSKOMSTENS DEL A

I

Overenskomstens omfang

partene lokalt har ansvar for å definere hvem overenskomsten skal gjelde for. Det samme gjelder partene der
det forhandles om revisjon av overenskomster som er etablert i medhold av unntaksregelen i hovedavtalens
ledelsen eller ansatte som har til oppgave å være
S 4 annet og tredje ledd. Overenskomsten bØr ikke omfatte
i
forhandlinger.
arbeidsgivers representant

ll

Gjennomføring av de videre forhandlingene

L

Generelt

Under forutsetning av at forbund/forening tilsluttet Akademikerne tilfredsstiller vilkårene i hovedavtalens
vil det kunne føres forhandlinger om opprettelse/revisjon av overenskomstens del B.
For forhandlingene i overenskomstområde 10 Helseforetakene vises til "Avtale om forhandlingssystem
overenskomstområde helseforetak", datert 3. desember 2012'

Ç 5,

i

Forhandlingene i overenskomstområde 4 Lovisenberg gjennomføres parallelt med forhandlingene i
overenskomstområde 10 Helseforetak. Avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde helseforetak
legges til grunn for forhandlingene i område 4. De forbund som etter hovedavtalens 5 5 har rett til å forhandle
om opprettelse av ny overenskomst, gjennomfØrer en felles forhandlingsrunde vedrørende sosiale
bestemmelser med Spekter. De sosiale bestemmelser vil bli gjort gjeldende for alle medlemmer av
Akademikernes medlemsforeninger ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. For de forbund/foreninger som ikke
har tilstrekkelig med medlemmer ved Lovisenberg Diakonale sykehus til å oppfylle kravene i hovedavtalens 5 5,
vil spekter ikke ha innvendinger mot at disse forbund/foreninger er tilstede i forhandlingene om de sosiale
bestemmelsene. Forbund som har sentral forbundsvis avtaledel i overenskomstområde 10 Helseforetak
regulerer tilsvarende forhold i en sentral avtale med Spekter'

2.

De lokale forhandlingene

Det skal gjennomføres reelle forhandlinger med de enkelte forhandlingsberettigede organisasjonene ved de
ulike virksomhetene, i tråd med avtalte kriterier for lokal lønnsdannelse. Det skal settes av tilstrekkelig tid
under lønnsforhandlingene for partene til å vurdere fremlagte krav.

partene har et felles ansvar for å utvikle kriterier for lokal lønnsdannelse slik at de er tilpasset helseforetakenes
formål og virksomhet. Viktig i denne sammenheng er blant annet å fremme måloppnåelse av:

¡
.
¡
¡

Helsepolitiske før¡nger, inkludert prioriteringsforskriften'

oppnå kostnadseffektiv¡tet, faglige mål og kvalitet i helseforetakene.
Sikre målrettet og effektiv bruk av personalressurser og andre ressurser

Rekruttere, beholde og utvikle kompetente og motiverte medarbeidere

J
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tillegg vurderes behovet for ytterligere kriterier senere i forhandlingene

Praktisk gjennomføring og kriterier for vurderingene drøftes mellom de lokale parter.
Arbeidsgiver skal årlig ta initiativ til en dialog/lønnssamtale med den enkelte arbeidstaker
Arheiclsgiver foretar i nclividL¡ el le løn nsvLr rcleringer basert på :

o
o
¡

Anvendt kompetanse.
Jobbutførelse.
Arbeids- og ansvarsområde.

Det skal videre tas hensyn t¡l viktigheten av både spisskompetanse og tverrfaglig teamarbeid

Dialog/lønnssamtale, bør også gjennomfpres med arbeidstakere som ikke er omfattet av overenskomst og
arbeidstakere som er i lønnet permisjon.
I virksomheter hvor forbundene ikke har lokal forhandlingsrett etter hovedavtalen 5 5, skal medlemmene sikres
lønnstillegg basert på en individuell vurdering.

Virksomhetene skal i forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene også foreta en lønnsvurdering av
arbeidstakere som er fraværende pâ grunn av foreldrepermisjon.
Dersom den ansatte ber om det skal arbeidsgiver informere om grunnlaget for lønnstillegget som er gitt

Overenskomsten er ikke til hinder for at det lokalt gis lønnstillegg i overenskomstperioden
FØlgende formulering skal innarbeides i overenskomstens del B når det er etablert lønnssystem med
kompetansegrupper som ikke er dekket av tilsvarende bestemmelser i del A2: Arbeidstaker som er borte
arbeidet med rett til fødselspenger, svangerskapspenger og odopsjonspenger etter bestemmelsene i

fro

folketrygdloven, gis ett individuelt lqnnstillegg tilsvarende det kotegoriopprykk de ville fått dersom de var i jobb.
Tillegget gis som et personlig tillegg.

3.

Andre forhold

En del av Spekters medlemsvirksomheter har offentlig tjenestepensjonsordning med tilknyttet AFP-ordning.
Partene legger til grunn at de endringer som eventuelt blir gjort i disse ordningene, vil få virkning for de

virksomhetene som når endringen vedtas, har slik ordning.

4.

Prøvet¡d og opps¡gelse

Det kan ved ansettelsen avtales en prøvetid på 6 måneder. I prøvetiden gjelder normalt 1 måneds gjensidig
oppsigelsestid.
For fast ansatte arbeidstakere skal den gjensidige oppsigelsesfristen være normalt minst 3 måneder
De lokale parter skal innarbeide bestemmelser om oppsigelsestid i overenskomstens del B eller i særavtale.

5.

Lønnsdata

For å ivareta ulike mål knyttet til virksomhetsvise forhandlinger, er det viktig for partene i virksomheten å ha
innsyn i og kunnskap om relevante lØnnsdata for de ansatte som er omfattet av forhandlingene, herunder
lønnsdata fordelt på kjønn. Arbeidsgiver skal sørge for at de tillitsvalgte har tilgang til relevant informasjon og
lønnsdata som understøtter forhandlingene så snart som mulig og senest 1-4 dager før de lokale forhandlingene
sta rter.
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FJERNARBEID /HlgnnnnEKoNTOR

Fjernarbeid/hjemmekontor skal være frivillig og avtales skriftlig. Partene forutsetter at forsikringsordninger
rundt fjernarbeid/hjemmekontor avklares.

IV

REGULERINGSBESTEMMELSE FOR ANNET AVTALEÅR

Før utløpet av første avtaleår skal det opptas forhandlinger mellom Spekter og Akademikerne om eventuelle
lønnsreguleringer for 2. avtaleår. Forhandlingene skal fpres på grunnlag av kriteriene i pkt ll 2, og den
alminnelige Økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår.

Forhandlingene føres på grunnlag av reglene i hovedavtalen 5 7, jf.også kap. ll, pkt. 1'
at
Hvis de sentrale avtaleparter ikke blir enige ved forhandlingene, kan Akademikerne innen 14 dager etter
varsel.
14
dagers
med
forhandlingene er avsluttet si opp overenskomstene

Akademikernes vedtaksføre organer og styret i Spekter skal ha fullmakt til å godkjenne et forhandlingsresultat
eller et meglingsforslag.

V

OVERENSKOMSTE[NE5 IKRAFTTREDE[V OG VARIGI-IET

gangen dersom
overenskomstene gjelder fra 1. mai 2016 til og med 30. april 2018, og videre for 1 - ett - år av
må omfatte
oppsigelse
varsel.
Gyldig
måneders
ikke en av hovedorganisasjonene sier dem opp med 3 tre samtlige overenskomster i overenskomstområdet.
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PROTOKOTL FRA SENTRATE INNLEDENDE FORHANDL¡NGER
Til protokollen:
I

Ansatte som unntas fra overenskomsten faller ikke automatisk inn under reglene i arbeidsmiljøloven 5 10-12,
andre ledd.
tl

Partene sentralt og lokalt må legge til rette for at arbeidsinnvandrere som arbeider i landet og som
sikter mot å bli en del av det norske arbeidsmarkedet, må få styrket sine grunnleggende ferdigheter
norsk, sikkerhetskunnskap og arbeidskultur.

i

ill
Partene er enige om å nedsette en arbeidsgruppe som i god tid før neste overenskomstrevisjon tar stilling til
om det er behov for å etablere et nytt overenskomstområde, og hvilke prinsipper som i så fall skal legges til
grunn. ldenne arbeidsgruppen skal også innplassering av nye medlemmervurderes, jf. de kravsom er reist av
Akademikerne ved årets overenskomstrevisjon.

6
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ovERENTSKOMSTENS DEL A1 (SOS¡ALE BESTEMMELSERI

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser

L" LØnn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsion mv.

t,t

Med full lønn etter disse bestemmelsene menes all godtgjØring etter oppsatt arbeidsplan. Deltidstilsatte
utbetales forholdsmessig lønn'
den lønn som arbeidstakeren får utbetalt, skal det gjøres fradrag for eventuelle ytelser fra folketrygden.
Dersom det er innvilget trygdeytelser for et tidsrom tilbake hvor lønn allerede er utbetalt, kan arbeidsgiver for
dette tidsrommet kreve overført en så stor del av ytelsene at lønnen dekkes.
I

L.2

Når en som er ansatt og har tiltrådt stilling i virksomheten er borte fra arbeidet med rett til sykepenger,
svangerskapspenger, foreldrepenger ved fødsel og adopsjon, omsorgspenger, pleiepenger og
opplæringspenger etter bestemmelsene i folketrygdloven, skal vedkommende være sikret en godtgjørelse
tilsvarende full lønn i sin heltids- eller deltidsstilling, uten hensyn til bestemmelsene om inntektsbegrensning
{G-begrensningen), fra første fraværsdag.

lnntektsgarantien gjelder i 3 år for arbeidstakere som er borte fra arbeidet med rett til pleiepenger og
opplæringspenger.

arbeidstaker som har vært helt arbeidsfør i 1 måned siden vedkommende sist fikk lønn under sykdom, har
på ny rett til lønn under sykdom i inntil 3 måneder. En arbeidstaker som har vært helt arbeidsfør i 6 måneder
siden vedkommende sist fikk lønn under sykdom, har på ny rett til lønn under sykdom etter 1.2.
En

1-.4

Gravid arbeidstaker med risìkofylt arbeid og som i samråd med lege eller etter lov/forskrift er blitt overført til
annet arbeid i helseforetaket, skal beholde full lønn. Dersom graviditeten medfører at arbeidstakeren
midlertidig ikke kan utføre sitt vanlige arbeid og arbeidet ikke kan tilrettelegges på en slik måte at det er mulig
med omplassering, har hun utvidet rett til permisjon med lønn tilsvarende perioden fra fratredelsen og frem til
det tidspunkt hvor hun starter å motta foreldrepenger'

2. l-ønn under omsorgsperrn¡sion
Arbeidstaker som tar omsorgspermisjon etter bestemmelsene i arbeidsmiljølovens 5 12-3 (1) og (2) skal sikres
2 uker (10 dager) fri med full lønn. Permisjonen avvikles normalt i l@pet av de to første ukene etter hjemkomst

3. Lønn ved fri ur'ìder anftnn¡ng
Arbeidstaker gis fri med full lønn i inntil 2 timer pr. arbeidsdag for å amme sitt barn. Friperioden vurderes
forhold til antall timer det arbeides pr. dag'
7
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4. Lønn under militærtjeneste mv.
Arbeidstaker med minst 12 måneders forutgående sammenhengende tjeneste i helseforetaket utbetales
t/3 lønn med fradrag av godtgiøringer fra militære myndigheter, under førstegangs avtiening av
militærtjenesten og i sivilforsvaret.
Arbeidstakere med forsørgeransvar utbetales full lønn med fradrag av godtgjØrelser fra militære myndigheter
Med forsørgeransvar forstås at arbeidstakeren forsørger barn under 17 år.
Arbeidstaker med mer enn 6 måneders sammenhengende tjeneste i virksomheten, skal være sikret full lønn
under repetisjonsØvelse. Når repetisjonsøvelsen varer mer enn en uke (7 dager), skal det gjøres fradrag i den
sivile lønn og annen godtgjørelse fra det offentlige. Deltidsansatte utbetales forholdsmessig.
Merknod til punktene 7-4:
lnnorbeidet praksìs når det gjelder opptjening ov feriepenger under fravær som her er nevnt, viderefqres
Avtaler vedrørende opptjening av ansiennitet eller rettigheter under froværet, endres ikke.
Når den ansatte i forbindelse med fødsel og adopsjon har forlenget permisjon og redusert ytelse iht.

folketrygdloven, reduseres godtgjørelsen tilsvarende.

5. Omplasser¡ng
Ved omplassering innen samme foretak/virksomhet pga. sykdom, yrkesskade, skade, rasjonalisering eller andre
grunner som ikke skyldes arbeidstakerens forhold, skal arbeidstakeren minimum beholde sin faste årslønn på
overgangstidspu n ktet.
Ved yrkesskade skal lønnen

til enhver tid svare til den lønnsutvikling vedkommende opprinnelig ville hatt.

6. Forsikring på tjenestereiser
Bestemmelser om forsikring på tjenestereiser og fritid under tjenestereiser fastsettes i særavtale.

7. Yrkesskadefo rsi kri ng
7.1 Yrkesskade
Arbeidstaker som er rammet av en yrkesskade/yrkessykdom og som har fått denne godkjent og fastsatt
gjennom trygdens endelige vedtak, tilstås en engangserstatning utregnet etter folketrygdens grunnbeløp på
oppgjØrstidspu n ktet.
Bestemmelsen gjelder også i de tilfeller en arbeidstaker blir skadet som følge av vold og/eller trusler fra
pasient/bruker på fritiden og som medfører hel eller delvis arbeidsuførhet eller dødsfall.
Forsikringsselskapet kan kun overprøve trygdens vedtak dersom dette fremstår som åpenbart uriktig og
forsikringsselskapet vil hevde at vedtaket er ugyldig.

7.2 Utgiftsdekning
Rammes en arbeidstaker av en yrkesskade, skal arbeidsgiver bære utgiftene ved sykebehandling, helbredelse
samt andre nØdvendige utgifter forårsaket av yrkesskaden i den utstrekning utgiftene ikke dekkes av det

8
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offentlige. I tillegg dekkes vesentlige saksomkostninger som har vært avgjørende for å få endret vedtaket til
gunst for arbeidstaker.

7.3 Godtgjørelse
ved
En arbeidstaker som ikke kan utføre sitt arbeid som følge av yrkesskade, og har rett til sykepenger
folketrygdens
av
uavhengig
full
lønn
med
tjenestefri
rett
til
har
yrkesskade fra folketrygden,
(jf. folketrygdloven g 8-55, bokstav f). Det kan tilstås ytterligere tjenestefrihet med lønn

inntektsbegrensning
til å anta at vedkommende innen rimelig tid kan gjenoppta sitt arbeid eller overføres til annen
hvis det
"rlrrnn
stilling. Det er en forutsetning at utbetalingen ikke fører til bortfall av ytelser fra trygden'

7.4 Skade på reise
på
Tilsvarende erstatn¡ng som ytes etter punktene 7.1 til 7.10 utbetales når arbeidstakeren skades ved ulykke
direkte ordinær reise mellom hjem og arbeidssted og på godkjent tjenestereise'

7.5 Tap i framtidig erverv
til 15
Ved yrkesskade/yrkessykdom som førertil ervervsmessig uførhet på 100 %, settes erstatningssummen
Erstatningen reduseres forholdsmessig hvis den ervervsmessige uførhet er lavere'

G

7.6 Menerstatning
ved varig medisinsk invaliditet på minst 15

%

ytes i tillegg menerstatning på følgende måte:

L5-29 % medisinsk invaliditet

1G

30-70 % medisinsk invaliditet
Over 70 % medisinsk invaliditet

2G
3G

7.7 Ðød
i pkt' 8'3.
Når yrkesskade/yrkessykdom medfører død, utbetales et belØp på 15 G til de etterlatte som definert

7.8 Samordn¡ng av ytelser ved dødsfall, yrkesskade og re¡ser
Den samlede erstatning til de etterlatte kan ikke overstige 18 G'

7.g samordn¡ng av regtene med lov om yrkesskadeforsikring
I de

tilfeller lov om yrkesskadeforsikring medfører høyere erstatning enn etter reglene i pkt' 7.1 til 7.8 ved

erstatningsutmålingen, utbetales erstatning etter loven. Dersom erstatningen etter ovennevnte bestemmelser
loven.
er høyere enn etter lov om yrkesskadeforsikring, utbetales differansen i tillegg tll utbetaling etter

7.10 Forsikring
Foretaket/virksomheten plikter å tegne forsikring til dekning av ovennevnte ytelser.

8.

G

ru ppel lr¡sforsi kri ng

8.1 Etterlatte
pkt.8.3. I
For arbeidstaker som er ansatt i foretaket, utbetales ved dødsfall et engangsbeløp til etterlattejf.
permisjon
overgang
2
år
etter
påbegynt
eller
tillegg skal etterlatte etter arbeidstaker som dør innen ett år etter

9
Ref: 65944

OVERENSKOMSTENS DEL A, A]" OG A2
Den norske legeforening
201,6-201,8 - overenskomstområde l-0 Helseforetak
til uføretrygd,

og som ikke har hatt annet ordinært arbeid i perioden være omfattet. Etterlatte etter
arbeidstakere som har omsorgspermisjon uten lønn er også omfattet av bestemmelsen.

Beløpet fastsettes slik:

8.2 Dekning:
Under 51 år

10,0 G

51 år

9,5 G

5¿ At

9,0 G
8,5 G

53 år
54 år
55 år
5b ar

8,0

57 är
58 år

6,5 G

59 år
Over 59 år

G

7,5 G
7,0 G
6,0 G
5,5 G
5,0 G

(G = grunnbelØpet i folketrygden)

8.3 Forsikringssummens begunstigelse
Forsikringssummen utbetales islik rekkefølge (ugjenkallelig begunstiget iden rekkefølge dc cr ncvnt)
Avdødes ektefelle (se dog bokstav C).
Samboer (se dog bokstav C).
Barn under 20 år. Disse skal ha utbetalt minst 40 % av erstatningsbeløpet selv om det er
erstatningsberettiget ektefelle eller samboer.
D)
Andre personer som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde. Forsørgelse baseres på om
skattefradrag ved siste skatteligning er gitt.

A)
B)
C)

8.4 Samboer
Som samboer regnes person som har felles bopel og felles barn med arbeidstakeren, eller som kan
dokumentere at samboerforholdet har bestått i de siste 2 år. Dette gjelder ikke dersom det på det tidspunktet
forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås, Likt med
ekteskap etter denne bestemmelse regnes reg¡strert partnerskap etter lov av 30. april 1993.

8.5 Begravelsesbidrag
Om det ikke finnes etterlatte som nevnt ovenfor, utbetales 1,5 månedslønn, dog minst 1/2 G, til dødsboet

8.6 Forsikring
Foretaket/virksomheten plikter å tegne forsikring til dekning av ovennevnte ytelser.

9. Pensjon
ansatte i helseforetakene omfattet av pensjonsordninger i henholdsvis SPK, KLP,
Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet, Oslo Pensjonsforsikring AS og lov om
pensjonsordning for apotekvirksomhet. Videre er pensjonsordningene for de ansatte i helseforetakene i dag
dels lov- og dels tariffestet.
I dag er de

I
u

Ot. prp. nr.66 (2000-2001) s. 54 under punktet om videreføring av pensjonsordninger, er det blant annet
tta lt:
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"Deportementet har forståelse for dette, og vit derfor allerede nå fastslå ot det vil bli vedtektsfestet at
arbeÌdstokerne skat få videreført sine pensjonsordninger innen det offentlige bruttosystem"'
Foretakene skal ha en tjenestepensjonsordning for sine ansatte herunder nåværende "overfØringsavtale". Det
er vedtektsfestet at de ansatte skal være omfattet av offentlig tjenestepensjon.
partene har som felles mål at man skal avtale nærmere innhold og utforming av pensjonsforhold for ansatte i
helseforetak, herunder nødvendig harmonisering av dagens tjenestepensjonsordninger og AFP-ordningen.
lnntil dette arbeidet er sluttført og partene eventuelt har avtalt annen pensjonsordning, er partene enige om å
videreføre eksisterende pensjonsordninger for de ansatte inkludert dagens ordning med hensyn til hva som er
pensjonsgivende inntekt. Eksisterende AFP-ordning videreføres på samme måte.
Arbeidstakere som er nyansatte i foretaket etter L. januar 2002, meldes inn i tilsvarende pensjonsordning som
de Øvrige ansatte i den virksomheten det er avtalt de skal tjenesteg¡øre i, bortsett fra i de tilfeller der
leverandøren ikke aksepterer en slik tilmelding. I disse tilfellene vil de ansatte bli tilmeldt en ordning i henhold
til forutsetningene i vedtektene.
Pensjonsrettighetene skal i den grad det er mulig være forsikringsmessig dekket.

10. Ferie
partene har forskuttert den femte ferieuken, jf. ferieloven 5 15, i tillegg til de lovfestede 25 virkedager, jf.
ferieloven S 5 nr. 1, slik at ferie etter ferieloven og avtalefestet ferie til sammen utgjØr 3O virkedager. Av dette
utgjØr den avtalefestede ferien 5 virkedager.
Ekstraferie for arbeidstakere over 60 år på 6 virkedager opprettholdes, jf. ferieloven 5 5 nr. 7 og2-

Arbeidstaker kan kreve fem virkedager fri hvert kalenderår, if' ferieloven 5 5 nr' +' Deles den avtalefestede
ferien, kan arbeidstaker bare kreve å få fri så mange dager som vedkommende normalt skal arbeide i løpet av
en uke.
Dersom myndighetene beslutter å innføre den femte ferieuken iferieloven, skal den avtalefestede ferien
reduseres tilsvarende.
Feriepenger beregnes i samsvar med ferielovens 5 10'
Den alminnelige prosentsats for feriepenger skal være
5 10 nr. 2 og3.

!2

% av feriepengegrunnlaget, jf. ferielovens

Dersom myndighetene beslutter å utvide antall feriedager iferieloven, er det partenes forutsetning at
ovennevnte tall legges til grunn som feriegodtgjØrelse for tilsvarende periode'

Arbeidsgiver fastsetter tidspunktet for den avtalefestede ferien etter drøftinger med de tillitsvalgte eller den
enkelte arbeidstaker samtidig med fastsettelsen av den ordinære ferie. Arbeidstaker kan kreve å få
underretning om fastsettelse av den avtalefestede del av ferien tidligst mulig og senest to måneder før
awiklingen, med mindre særlige grunner er til hinder for dette.
Arbeidstaker kan kreve å få feriefritid etter denne bestemmelse uavhengig av opptjening av feriepenger.
Dersom driften helt eller delvis innstilles i forbindelse med ferieawikling, kan alle arbeidstakere som berøres av
stansen, pålegges å awikle ferie av samme lengde uavhengig av opptjeningen av feriepenger.
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Arbeidstaker kan kreve at den avtalefestede delen av ferien gis samlet innenfor ferieåret, jf. ferielovens g 7
nr. 2, slik at 1 ukes sammenhengende ferie oppnås. Dette innebærer at en feriedag etter ferieloven gis sammen
med den avtalefestede ferien, slik at restferie etter ferieloven, jf. lovens 5 7 nr.2, og aWalefestet ferie utgjør
2 perioder på 6 virkedager hver. Partene lokalt oppfordres til å plassere den avtalefestede ferie slik at kravet til
produktivitet i størst mulig grad blir ivaretatt, for eksempel i forbindelse med Kristi Himmelfartsdag, påsken,
jul- og nyttårshelgen.
Ved skriftlig avtale mellom helseforetaket og den enkelte, kan den avtalefestede ferien overføres helt eller
delvis til neste ferieår.
For skiftarbeidere tilpasses den avtalefestede ferien lokalt, slik at dette etter full gjennomfpring utgjør
4 arbeidede skift.
For de arbeidstakere som har vært ansatt hele opptjeningsåret foretas en engangsberegning av feriepenger i
Den del avferiepengene som overstiger lØnn forvanlig arbeidstid under ferien (feriel6nnstillegget),
utbetales sammen med lønn for juni måned. Vanlig lønn skal utbetales når ferien avvikles.

juni måned.

Dersom arbeidsforholdet opphører, skal alle opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før
fratreden. Den del av feriepengene som ikke lar seg beregne innen dette tidspunkt, utbetales i forbindelse med

det avsluttende lønnsoppgjøret.

11. Arbeidstidsforkortelsen pr. 1. januar t987
Arbeidstidsforkortelsen pr. 1. januar 1987 videreføres.
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PROTOKOLL FRA FORHAN DLI NG ER VEDRøREN DE SOSIALE BESTEM M ELSER
Til protokollen

partene er enige om å videreføre det partssammensatte samarbeidsutvalget som arbeider med alle sider av
helseforetakenes pensjonsforhold.
Utvalget skal bestå av to representanter fra hver av hovedorganisasjonene (LO, YS, SAN, Unio, Akademikerne)
samt inntil ti representanter fra Spekter og helseforetakene/de regionale helseforetakene. Spekter leder og er
sekretariat for utvalget.
Utvalget skal være et forum for drøftelser og gjensidig utveksling av synspunkter. Utvalget skal ikke overta
tariffpartenes oppgaver. Hovedfeltene for utvalgets arbeid vil omfatte både langsiktige og kortsiktige forhold

knyttet til:
nnhold/pensjonsytelser.
Organisering og forvaltning.
Økonomi og finansiering.
Endringer i aktuell lovgivning.
I

Utvalget bestemmer selv nærmere innhold og temaer som er gjenstand for utvalgets behandling. Partene
forutsetter at pensjonstemaer som bringes inn i tariffopp$ør, pä forhånd bør tas opp i utvalget'
Arbeidet gjennomføres under forutsetning av arbeidsgivers frys av de ansattes pensjonsforhold, med mindre
partene er enige om noe annet, fram til 30. april 2018.
Virksomhetene i område 10 har offentlig tjenestepensjonsordning med tilknyttet AFP-ordning.

il
Det er en forutsetning at medlemmer som ikke blir dekket av overenskomst, skal ha tilsvarende rettigheter
etter bestemmelsene i denne protokoll sikret som personlige ordninger.

t¡¡

partene er enige om at pkt i".2 skal forstås slik at homofile og lesbiske som har foreldrerett og daglig omsorg for
barn i barnets første leveår, har rett til permisjon med full lønn itolv måneder når arbeidstakeren har rett til
stønad etter folketrygdloven.

IV

Med hensyn til vilkår for medlemskap i pensjonsordningen skal, fra andre kvartal 2013, alle arbeidsforhold
helseforetakene sees under ett.
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OVERENSKOMSTENS DEL A2

Forord
Overenskomsten mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Den norske legeforening inneholder konkrete
bestemmelser for leger ansatt ¡ helseforetak. Overenskomsten er forhandlet mellom partene med henblikk på
å imøtekomme de vilkår og rammebetingelser som norsk helsevesen er underlagt.
Sykehusene er en viktig del av den norske velferdsstaten. Det er en forutsetning at helsevesenet organiseres
slik at tilgjengelige ressurser anvendes hensiktsmessig. Legene er viktige bidragsytere for at sykehusene kan
innfri samfunnets krav om kvalitet, tilgjengelighet og effektivitet.
Legers faglige ekspertise er viktig for pasientbehandling med hØy kvalitet. De skal bidra til at pasienter får riktig
behandling til riktig tid og i et godt behandlingsforløp. Overlegene har viktige faglige roller i sykehusene og
ansvar, forpliktelser og innflytelse må sees i lys av det.

Kravene til kompetanse og evne til å utvikle denne gjennom faglige nettverk internt og eksternt vil fortsatt øke
Kurrl.irruerlig kornpetanseutvikling for å følge de økte kravene er nødvendig.

Overenskomstens rammer står ikke alene. Gode prosesser med konkret dialog på de enkelte avdelinger og
helseforetak skal sikre en hensiktsmessig utvikling. Det er naturlig at legene er sentrale i dette.
Det er viktig å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljØ. Det er et mål for partene å bidra til at sykehusene kan gi
pasientene behandling av hØy kvalitet og samtid¡g være attraktive arbeidsplasser.

lmplementering av fast tilsetting av leger i spesialiser¡ng
Arbeidet med å implementere faste stillinger for leger i spesialisering i sykehusspesialiteter, igangsettes ved at
leger änsettes fast så tidlig som mulig og senest I./.2U15 ved helseforetak. Dette er ikke til hinder lor at fast
ansetlelsP kan tilhys leger som allerecle er ansatt i tidsbegrenset stilling som lege i spesialisering.
Frem til 1'.7 .2Ot5 skal arbeidsgiver forberede implementering av ny modell, herunder utarbeide
samarbeidsavtaler mellom helseforetakene der hvor det er behov for det. lnnfasingen av faste stillinger gjelder
alle stillinger med unntak av:

¡
¡
¡

vikariater etter aml. 5 14-9 (1) b.
øremerkede stillinger for leger i spesialiteter utenfor sykehus.
stillinger som legen midlertidig skal tjenestegjøre i for å gjennomføre nødvendig tjeneste t¡l
spesialiseringen og hvor vedkommende har permisjon fra sitt faste ansettelsesforhold.

I stillinger hvor legen gjennomfører deler av spesialiseringsperioden hos samarbeidsforetak, skal
arbeidstakeren sikres mot at skiftet av arbeidsgiver i seg selv fører til svekkede sosiale rettigheter. Sikringen
gjelder både opptjening og utbetaling av sosiale rettigheter.

tidlig som mulig og senest innen 1.7.2015 skal alle stillinger for leger i spesialisering, som ikke er vikariater
etter aml. S 14-9 (1) b eller øremerkede stillinger for leger i spesialiteter utenfor sykehus, utlyses som faste

Så

stillinger.
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(alternativt fra en tidligere
For leger som er midlertidig ansatt i stilling som lege i spesialisering per 30.6.2015
i A2 uendret, herunder
i
spesialisering
for
leger
implementeringsdato), videreføres de særskilte bestemmelsene
S 2.3 og

kapittel 6 (overenskomstperioden 2O!2-20t4), frem til faste stillinger er implementert.

godkjent spesialist og før
Legespesialist-kategorien er ment for en begrenset overgangsperiode, etter at lege er
lege er ansatt i en stilling som overlege.
lege
Det er ikke anledning til å lyse ut stilling som legespesialist. Legespesialistkategorien forbeholdes
i
spesialisering'
lege
som
stillingen
faste
i
den
spesialisering som blir ferdig spesialist

i

Spekter og Legeforeningen skaljevnlig drøfte hvorvidt intensjonen i disse forutsetningene er oppfylt.
overenskomsten er redigert slik at den ivaretar både lønns- og arbeidsvilkår for leger i spesialisering med
gjelder for leger
midlertidig ansettelse og leger i spesialisering som etter ny modell ansettes fast. Merknadene
spesialisering som ansettes fast etter ny modell'

S Í.

i

Partsforhold og v¡rkeområde mv.

$ 1.1 Partsforhold
partene i denne delen av overenskomsten er Spekter Helse og Den norske legeforening.

5 1.2 Lokale parter, tillitsvalgte og bistand fra Den norske legeforening
partene etter overenskomstens B-del vil være det enkelte helseforetak og Den norske legeforening'
og
Den norske legeforening som part representeres ved tillitsvalgte for henholdsvis overordnede
underordnede leger.

underliggende
De lokale parter kan avtale at nærmere bestemte spørsmål skal forhandles i den enkelte
organisatoriske enhet.
gjøres i henhold til
Dersom den lokale tillitsvalgte har behov for bistand fra Den norske legeforening, kan dette
med
i
forbindelse
bistand
lege
trenger
enkelte
den
Dersom
hovedavtalens bestemmelser om delegasjoner.
gis
primært
lokale
av
det
bistand
at
slik
individuelle lønns- og arbeidsforhold, er partene enige om

tillitsva lgta pParat.
S 1.3

Virkeområde

i helseforetak
Overenskomstens Del ll (42) gjelderfor medlemmer av Den norske legeforeningsom er ansatt
B.
del
juni
om
overenskomst
avtale
og
har
2001
som kommer inn under Lov om helseforetak av 15.

5 1.4 Unntak
representant
Overenskomsten bør ikke omfatte ledere eller ansatte som har til oppgave å være arbeidsgivers
skal
hvem
overenskomsten
lokalt
det
avklares
skal
lønnsforhandlinger. Som en del av B-dels forhandlingene
gjelde for.
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5 2 Tjenesteplikt
$

2.l Tjenesteplikt

Tjenesteplikten for den enkelte lege skal være legearbeid relevant for stillingen.
Tjenesteplikten gjelder innenfor den avtalte arbeidstid, jf. 55 3.2 og 3.3, første ledd
Særlige plikter kan fremgå av denne overenskomst eller lokale eller individuelle avtaler

9 2.2 Ambulerende

tjeneste

n

Tjeneste i helseforetaket utenfor avtalt tjenestested er ambulerende tjeneste.
Merknad:
For lege i spesialisering onsott i fast stilling fom. 25. september 2014 gjelder fglgende:
Tjeneste i helseforetoket utenfor ovtalt tjenestested er ambulerende tjeneste.
Unntak for dette er tieneste som lege i spesiolisering i henhold til arbeidsovtalen må utføre for å t¡tfredsst¡tte

krav om tellende tjeneste i spesiolistutdanningen.
Ambulerende tjeneste kan inngå i tjenesten etter særskilt avtale mellom partene i det enkelte foretak eller
cttcr særskilt avtale mellom arbeidsgiver og den enkelte lege. Den enkelte lege deltar i arll¡ulererrcle LjerresLe
på frivillig grunnlag. I ekstraordinære tilfeller kan dette dog pålegges for begrensede perioder.
Avtaler om ambulerende tjeneste skal bygge opp under målsettingen om gode og likeverdige helsetilbud til
befolkningen. Avtaler om ambulerende tjeneste må ivareta både arbeidsgivers og legenes behov for
forutsigbarhet og sikre kontinuitet og sikkerhet i pasientbehandlingen. Dette innebærer også at det skal sikres
at spesial isthelsetjenester leveres kostnadseffektivt.
Avtaler om ambulerende tjeneste bør inngås for minimum en periode på ett år med en gjensidig oppsigelsestid
på 3 måneder. Den enkelte lege kan ved vektige sosiale, helsemessige og velferdsmessige årsaker fritas fra
inngått avtale om ambulerende tjeneste uavhengig av oppsigelsestid.
Ved uerriglret urrr elablerirrg av avtaler om ambulerendè tjenestêr kan de lokale parter la seg bistå av de
sentrale parter,
Kompensasjon for ambulerende tjeneste avtales mellom partene i det enkelte helseforetak og er
pensjonsgivende.

$ 2.3 Rotasjonsordn¡nger
Rotasjonsordninger er formalisert samarbeid mellom flere virksomheter for å sikre forsvarlig spesialisering av
lege. Når rotasjonsordninger nyttes for å sikre den faglige kvaliteten på spesialiseringen, skal arbeidsgiver
legge til rette for at ordningene etableres innenfor sosialt og geografisk akseptable avstander. Den norske
legeforening skal uttale seg i forbindelse med etableringen av rotasjonsordningene.
Rotasjonsordninger kan inngå i tjenesten etter særskilt avtale mellom partene i det enkelte foretak eller etter
særskilt avtale mellom arbeidsgiver og den enkelte lege. Den enkelte lege deltar i rotasjonsordninger på frivillig
grunnlag.
Merknød:
Bestemmelsen gjelder ikke for lege i spesialisering onsdtt ifast stilling fra og med 25. september 2074.
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I 2.4 Kombinerte stillinger
partene er enige om at det i helseforetakene skal tilrettelegges for kombinerte stillinger med tjenestested både
på sykehus og universitet/høyskole der hvor oppgaver, funksjoner og forholdenefor øvrig ligger til rette for
det. Legenstjenesteplikt med hensyn til undervisning kombinert med tilstrekkeligtid til forskning, kan
utformes nærmere etter særskilt avtale med den enkelte lege.
S 2.5

Tjeneste i utrykningskjøretØy, ambulansehelikopter og trykktank

Tjenesteplikten omfatter ikke tjeneste i utrykningskj ørehøy, ambulansehelikopter eller i trykktank. Slik tjeneste
kan inngå i tjenesten etter særskilt avtale mellom partene i det enkelte helseforetak eller etter særskilt avtale
mellom arbeidsgiver og den enkelte lege. Den enkelte lege deltar i slik tjeneste på frivillig grunnlag'

$ 3 Arbeidstid

S

3.l Generelt

partene er enige om at leger i sykehus er dagarbeidere med vakttjeneste.

jf. 5 3.5
Som arbeidstid regnes den tid legen står til disposisjon for arbeidsgiver inkludert vaktarbeid,
Merknad:
10-12 (4) avtalt unntak fra lovens arbeidstidskapittel. Arbeidsgiver
Det er med hjemmet i orbeidsmitjølovens
og den enkelte lege kon gjøre ovtole om utvidet tieneste UfÐ if . overenskomstens I 3.3. Arbeidsgiver kon også
i titfetter der det ikke er gjort slik avtole, etoblere vaktordninger som innebærer at legene arbeider innenfor
rommen ov de bestemmelser som er gìtt ioverenskomstens I 3'6'3'

I

Det

vises for

øvrig fortsott tit arbeidsmiliølovens 5 10-2 (4)'

rbe id stid ko n gj e n n o msn ittsbe re g n e s

Avto lt

a

S 3.2

Alminnelig arbeidstid

Den alminnelige arbeidstid skal i gjennomsnitt ikke overstige 37,5 timer pr uke'
For øvrig vises til bestemmelsene i arbeidsmiljølovens 55 10-8 - 10-9, jf. 5 10-4'

Minst 20 timer igjennomsnitt pr uke skal legges itiden 07.00 og!7.00 i ukens 5 fqrste dager.
Arbeidstid som ikke er vakttjeneste legges som hovedregel i tidsrommet mellom kl. 07.00 og 1.8.00 i ukens
5 første dager. Leger som ikke går vakt kan i tillegg pålegges kveldsarbeid frem til kl. 19.00 i ukens 5 første
dager inntil 1 gang per måned i gjennomsnitt.
Merknad:
pora!!elle bestemmelser i overenskomstens del B om begrensning i daglig arbeidstid bortfaller fro
7.

januor 2015.

Den nærmere inndelingen av arbeidstiden avtales for øvrig mellom partene i det enkelte helseforetak

r og le ge s Pesia I ist
Dersom det i den alminnelige arbeidstiden er oppsatt aktivt eller passivt arbeid på arbeidsstedet mellom
k¡.20.00 og k¡.06.00 er den alminnelige arbeidstid 35,5 timer per uke igjennomsnitt. Det kan avtales at
tilsvarende gjelder for hjem mevakt.
Ove rlege
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Turnuslege og lege i spesiolisering
Dersom det i den alminnelige arbeidstiden er oppsatt aktivt eller passivt arbeid mellom kl. 20.00 og 06.00 er
den alminnelige arbeidstid 35,5 timer per uke i gjennomsnitt.

Merknad:
For leger som per 25. september 2074 hor en olminnelig arbeidstid på 35,5 timer per uke (i henhold til tidligere
sikringsbestemmelser), videreføres dette som en personllg ordnlng.

I 3.3 Utvidet tjeneste/arbeidstid
Det kan pålegges fast utvidelse av den alminnelige arbeidstid med inntil 2,5 timer i gjennomsnitt pr. uke,

jf. s 3.2.
Merknod:
Kompensasjon for denne ordningen er tott hensyn til i minimumsavlønningen, jf.

I

5.

Det kan gjØres avtale mellom arbeidsgiver og den enkelte lege om utvidet tjeneste/arbeidstid uten hinder av
arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstidens lengde og plassering,
jf. arbeidsmiljølovens S 10-L2 fjerde ledd.
S

3.4 Etabler¡ng, endr¡ng og opps¡gelse av arbeidsplaner

ArbeitJsplaner sorrr gjelder på ikrafttredelsestidspunktet for ny overenskomst (25. september 20J"4)gjelder
uforandret inntil arbeidsplanen endres/sies opp i tråd med denne bestemmelse.
ç 3.4.1

Arbeidstidsordningene skal være slik at legene ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og
slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn, jf. arbeidsmiljØlovens 5 L0-2 (1).
lnvolvering av legene ved deres tillitsvalgte i etablering av arbeidsplaner er et suksesskriterium for en
hensiktsmessig arbeidstidsordning. Som en følge av dette skal det tilrettelegges for dialog mellom arbeidsgiver
og tillitsvalgte gjennom hele prosessen.

I

3.4.2
lJersom legene arberder til ulike tider på døgnet, skal det utarbeides en arbeidsplan som viser hvilke uker,
dager og tider den enkelte lege skal arbeide, jf. arbeidsmiljølovens 5 10-3.

ç 3.4.3

Etablering av ny arbeidsplan skal skje gjennom følgende prosess, dersom ikke annet avtales lokalt
Trinn 7: Utarbeidelse av aktivitetsplon
Arbeidsgiver skal utarbeide en aktivitetsplan for planperioden. En aktiv¡tetsplan er en oversikt over
forutsigbare aktiviteter som forekommer i enheten i løpet av døgnet/uken.
Aktivitetsplanen skal:
r Sikre tilfredsstillende kvalitet på de tjenestene som skal utføres
o Sikre oversikt over rutinemessig arbeid (direkte pas¡entrettet arbeid,
koordineringsoppgaver/samarbeid med helsepersonell i og utenfor virksomheten, dokumentasjon,

rapportering, faste møter, tid til opplæring/utdanning (fordypningstid, poliklinikk, operasjonsdager
etc), mottak av nye pasienter mv.)
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Trinn 2: Utarbeidelse av bemanningsplon
Arbeidsgiver skal med utgangspunkt i aktivitetsplanen utarbeide bemanningsplan'
En bemanningsplan er en oversikt over hvor mange leger og hva slags kompetanse det er behovfor på de ulike
dagene i planperioden. Bemanningsplanen skal inneholde opplysninger om dagarbeidet og vaktens lengde og
tidspunkt for når dagarbeid/vakt starter og slutter.
Trinn 3: Aktivitets- og bemanningsplan giøres tilgiengelig for tillitsvalgte
Arbeidsgiver gjør akt¡v¡tetsplan- og bemanningsplan tilgjengelig for tillitsvalgte'
Trinn 4: Drgftingsmøte vedrørende behov for utvidet arbeidstid med mer.
Arbeidsgiver skal før arbeidsplanen utarbeides innkalle tillitsvalgt til drøfting hvor det redegjøres for aktivitetsog bemanningsplanen som grunnlag for drøfting av eventuelt behov for utvidet arbeidstid.
Det føres referat fra møtet hvor begge parters synspunkt fremkommer.
Trinn 5: Etablering av svtole om utvidet arbeidstid
Arbeidsgiver skal ved behov for utvidet arbeidstid gjØre dette kjent for enhetens leger.
Den enkelte lege skal innen en gitt frist meddele arbeidsgiver i hvilket omfang legen ønsker å delta. Legen kan
la seg bistå av tillitsvalgt i dialogen med arbeidsgiver om utvidet arbeidstid. Avtale om utvidet arbeidstid
signeres av begge parter.
Trinn 6: utsrbeidelse av arbeidsplan
Når aktivitetsnivået er avklart, bemanningsplanen er lagt, den enkelte arbeidstakers ferie, fritid og arbeidsfrie
perioder er fordelt og tilgjengelige ressurser definert, skal arbeidsgiver utarbeide en arbeidsplan i samarbeid
med de tillitsvalgte (jf. arbeidsmiljølovens 5 10-3) hvor alle de ovenstående elementer fremkommer.

Trinn 7: Festsott arbeidsplan gigres kient
Arbeidsgiver fastsetter arbeidsplanen og$Ør denne kjent for enhetens leger minst fire uker før ikrafttreden
9 3.4.4 Endring
Ved behov for endring i arbeidstidens inndeling, eller endring i omfang/antall timer utvidet arbeidstid, skal
arbeidsgiver så snart som mulig ta initiativ til utarbeiding av ny arbeidsplan, jf. 5 3.4'3.
9 3.4.5 Oppsigelse av avtale om utvidet arbeidstid
Ved oppsigelse av avtale om utvidet arbeidstid gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 8 uker.

Endret arbeidsplan skal utarbeides i samarbeid med tillitsvalgt, jf.

I 3.4.3.

9 3.4,6 Særskilte forhold i perioder med ferieavvikling
Arbeidsgiver skal så tidlig som mulig ta initiativ overfor tillitsvalgte til å drøfte fastsetting av feriefritid samt
overordnede føringer og utfordringer i forbindelse med ferieawiklingen. Herunder skal partene drøfte omfang
og behov for vikarer/innleie.

Aktiviteten i perioder med ferieavvikling skal være i samsvar med den bemanningen som virksomheten til
enhver tid har tilgjengelig.
Ved etablering av nye arbeidsplaner i perioder med ferieavvikling, skal arbeidsgiver ha særskilt fokus på at
legene ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, jf. 5 3.4.1. I denne forbindelse vises det
jevnt mellom de
også til 5 3.6.2 (vaktplikt), som sier at arbeidsbelastningen som hovedregel skal fordeles
legene som omfattes av vaktordningen.
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5 3.5 Rotasjonsordninger og ambulerende tjeneste - reisetid
Når legen inngår i rotasjonsordninger eller ambulerende tjeneste jf .5 2.2, skal det inngås avtale med den
enkelte lege om hvordan den dokumenterbare ekstra reisetiden skal honoreres, eventuelt inngå i den
alminnelige arbeidstiden.

Merknod:
For lege i spesialiseritlg onsolt i fnsl slilling fra og ned 25. seplenúer 2014 gjelder Iølgende:
Når legen inngår i ambulerende tjeneste jf. I 2.2, skøl det inngås avtole med den enkelte lege om hvordan den
dokumenterbare ekstro reisetiden skal honoreres, eventuelt Ìnngö i den olminnelige arbeidstiden.

5 3.6 Vaktordninger
9 3.6.L Med voktarbeid menes:
Tilstedevakt er vaktarbeid på definert sted der legen må befinne seg.

Tilstedevakt beregnes som hovedregel i forholdet 1:1.

Iilstedevakt kan organiseres som passiv vakt på arbeidsstedet. Dette regnes som den del av tjenesten hvor
leger erfaringsmessig kan fritas for arbeidsplikten, men hvor legen må oppholde seg på arbeidsstedet for i
påkommende tilfeller å yte arbeid. Ved slik vakt regnes f klokketime som L/3 arbeidstime.
Ved uttrykning under passiv vakt på arbeidsstedet, skal arbeidstiden beregnes i lorholdet 1:1.

Hjemmevakt (ikke stedbundet vakt) er vaktarbeid der legen kan befinne seg annet sted enn innenfor
arbeidsstedet, men med plikt til i påkommende tilfeller å yte legearbeid pr telefon eller ved utrykning.
Ved hjemmevakt skal vaktarbeidet som hovedregel beregnes i forholdet 1:4.
Ved utrykning under hjemmevakt skal-arbeidstiden beregnes i forholdet L:1. Beregning av timer ved
hjemmevakt kan for 6vrig avtales mellom partene i det enkelte helseforetak.
9 3.6.2 Vaktplikt
Legen plikter å delta i de vaktordninger som helseforetaket har behov for å dekke.
I spesialiteter der det er nødvendig med vaktkompetanse skal leger i spesialisering ha rett til deltakelse
etablerte vaktordninger.

i

Arbeidsbelastningen skal som hovedregel fordeles jevnt mellom de legene som omfattes avvaktordningen
Legen kan ikke tilpliktes vakt på mer enn ett tjenestested, med mindre annet er avtalt.
5 3.6. 3

Ve

rnebeste m me lse

r

Med mindre partene lokalt blir enige om annet, gjelder følgende bestemmelser:
Arbeidstiden organiseres slik at den over en periode som minst omfatter like mange uker som det er deltakere
vaktordningen ikke overstiger 60 timer for noen enkelt uke. Den daglige arbeidstid, inkludert spisepauser, skal
ikke for noe enkelt vaktdØgn overstige L9 beregnede timer.
Hver enkelt arbeidsuke skal inneholde minimum 28 timers sammenhengende fritid. Mellom to arbeidsperioder
skal det være en arbeidsfri periode på minimum 8 timer. lngen arbeidsdagbør være kortere enn 5 timer, med
unntak av dager etter tilstedevakt.
Dersom det jevnlig (over 20 % av vaktene) har vist seg umulig å overholde kravet til forsvarlig hvile i løpet av
vakten (8 timers hvile i gjennomsnitt pr. døgn), skal arbeidsplanen endres for å korrigere for dette forhold.
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ç 3.6.4 Fritok

for vakt

Overordnet lege kan be seg fritatt for plikt til tilstedevakt ved fylte 58 år og for hjemmevakt ved fylte 60 år.
For overordnet lege i særlig belastende fag, kan det avtales fritak ved lavere alder' Alder og hva som regnes
som særlig belastende fag, avtales mellom partene i det enkelte helseforetak.
Gravide som er i de tre siste måneder av svangerskapet og kvinner som ammer, gis mulighet til å ha en daglig
arbeidstid som ikke overstiger 9 timer. Gravide som søker fritak i medhold av denne bestemmelsen beholder
full lønn, jf. overenskomstens del 41, pkt. 1.1'

$ 3.7 Overtidsarbeid
ç 3.7.L Generelt

Overtidsarbeid anvendes i overensstemmelse med arbeidsmiljØlovens bestemmelser om overtid eller når legen
under hensyn til forsvarlighetsreglene finner at pågående arbeid av hensyn til pasienten ikke forsvarlig kan
utsettes til neste dag.
5 3.7.2 Averleger i lederstillinger

Overleger i lederstillinger som på grunn av uforutsatte og ekstraordinære forhold må utføre legearbeid som
ligger utenfor vedkommendes stilling og som blir tilkalt på sin fritid, kan omfattes av bestemmelsene om
overtid. Dette avtales med den enkelte lege.

ö 4 Fag!ig
$

utvikling, videreutdanning rn"v.

4.l Generelt

partene er enige om at helseforetakene skal legge til rette for at den enkelte lege skal kunne gjennomføre en
kontinuerlig kompetanseutvikling, bl.a. gjennom deltagelse i for eksempel fagutvikling, undervisning,
veiledning, faglige møter og forskning. Den enkelte lege er forpliktet til å vedlikeholde og videreutvikle sin
kompetanse.
Merknad:
Kompensosjon for denne forpliktetsen er for overleger innbakt i minimumslønnen, if. ç 5'3.1
For leger i spesialisering skal helseforetaket tilrettelegge for at den enkelte Iege skal gis tid til faglig fordypning
Tid til faglig fordypning avtales lokalt og skal fremgå av arbeidsplanen. Det forutsettes at eksisterende

ordninger videreføres.
Arbeidsgiver skal sØrge for at det ved den enkelte avdeling utarbeides kompetanseplaner, jf. hovedavtalens
5 ¿+.

I4.2 Permisjoner
9 4.2. 1 lJtda nningspermi sion

Overleger og legespesialister har krav på utdanningspermisjon med lønn i minimum 4 måneder pr.
5-års periode. Det utbetales basislønn, individuelle tillegg og vaktlønn, if .9 5.2, i denne perioden med mindre
annet avtales. Tilstås legen l6nn fra annen arbeidsgiver idenne permisjonstiden, skal lønnen fra annen
arbeidsgiver gå til fradrag i den basislønn som utbetales av foretaket.
Tidspunktet for permisjon avtales med den enkelte lege, og det forutsettes at det legges fram et
utdanningsprogram.
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Ansettelsestid som legespesialist/overlege ved annet helseforetak eller ved sykehus med driftsavtale med
helseforetak, skal telles med ved beregningen av 5-års perioden.
Dersom det går en 5-års periode uten at utdanningspermisjon er awiklet, skal de 4 månedene kunne awikles
uten at det går til fratrekk for neste periodes utdanningspermisjon, dersom arbeidsgiver er årsaken til

utsettelsen.
Dersom legen av hensyn til sykehusets/avdelingens behov blir anmodet om å utsette permisjonen utover
5-års perioden, skal det inngås avtale om endelig tidspunkt for uttak av permisjon. Opptjeningstid for neste
permisjon skal avkortes forholdsmessig.

t

4.2.2 Permisjon til kurs, kongresser og møter
Overleger og legespesialist gis permisjon med full lønn etter arbeidsplan i inntil 10 dager per år til kurs,
kongresser og møter. Den enkelte lege skal søke om permisjon så tidlig som mulig og leder vurderer det
aktuelle kurs mv. i henhold til avdelingens kompetanseplaner/behov, jf. hovedavtalen 5 44.
Merknod:
Retten til fri med lønn (antall doger kommer ikke i tìllegg til eventuelle tilsvarende bestemmelser i
ove re

nskomstenes de I B).

S5

Lønnsbestemmelser

I 5.l Generelt
Partene er enige om at grunnleggende kriterier for lønnsdannelsen skal være kompetanse, ansvar, innsats og
fleksibilitet med mer, og ser det som hensiktsmessig å utvikle belønningssystemer i tråd med dette. Partene er
videre enige om at lønnssystemene må ta hensyn til viktigheten av både spisskompetanse og tverrfaglig

teamarbeid.
Partene er enige om at vitenskapelig kompetanse og vitenskapelig arbeid skal være et element
lønnsfastsettelsen og l6nnsutviklingen.

i

Partene er enlge om at særskilte lønnsmessige tiltak for å sikre rekruttering til enkelte spesialiteter og
rekrttttering av spesialister lil r¡like deler av landet er et ngtdvenclig virkemiridel De hensyn som i ticlligere
lønnssystem er ivaretatt gjennom rekrutteringstillegg, løses gjennom individuelle tillegg i det nye systemet
Partene lokalt kan avtale totallønnsmodeller der dette anses hensiktsmessig. Dersom det ikke oppnås enighet
lokalt om slike lønnsmodeller, legges overenskomstens bestemmelser til grunn.
Partene er enige om at bestemmelser om kompensasjon for vaktlØnn, uforutsette vakter og tilfeldig overtid slik
som avtalt for leger i spesialisering også skal gjelde for turnusleger og medisinstudenter med lisens.
S

5.2 Lønnsdefinisjoner

LØnn består av følgende:

¡

¡
r
.

Basislønn

-

Minimumslønn
Tillegg for dr.grad

Eventuelle andre kollektivt avtalte tillegg avtalt mellom partene i det enkelte helseforetak
lndividuelle tillegg. Det kan avtales at det individuelle tillegget eller deler av tillegget, inngår i basislønnen
Vaktlønn
Tillegg for utvidet tjeneste/arbeidstid i henhold til 5 3.3, annet ledd
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-¡

¡

Kompensasjon for ambulerende tjeneste/rotasjonsordning
Kompensasjon for særlige aktiviteter

Merknod:
For lege

i

spesiolisering onsatt i fost stitting fra og med 25. september 2074 endres nest siste kulepunkt til

" Ko m pe nsosj o n fo r

am

bu le re

nd

e tie ne ste"

Merknad:

for vakter som er fastsatt i overenskomstens del B beregnes, med mindre noe onnet er avtalt
lokalt, av bosis!ønn slik den er beskrevet ¡ 6 5.2 i det A2. Det vises også til protokoll fra ovsluttende forhandlinger

GodtgjØretse

mellom Spekter (tidtigere NAVO) og Akademikerne den
presiseres i henhold til dette.

31.

ionuar 2003, punkt 2 onnet ledd. Aktuelle B-deler

Utover dette kommer kompensasjon for tilfeldig overtid og uforutsette vakter.
Deltidsansattes lønn utregnes iforhold til vedkommendes deltidsprosent og den faktiske deltakelse
vaktarbeid og annet arbeid.

i

5 5.3 Minimumslønn
9

5.3.1

Definisjon

Minimumslønn fremkommer av 55 5.3.2 til 5.3.6 nedenfor. Det kan avtales tillegg utover minimumslønn
mellom partene i det enkelte helseforetak.
ç

5. 3.

2 Med

isi nstud

ente

r

Medisinstudenter uten lisens lønnes etter lokal avtale
Medisinstudenter med lisens

kr 437.500

ç 5.3.3 Turnusleger
Turnusleger

kr 484.000

Cand.med. som venter på turnusplass, lønnes som turnusleger

5.i.4 Leger i spesialisering
For leger i spesialisering gjelder følgende

5

kr 549.500
kr 593.000
kr 634.500

Kategori A: 0-2 år av gjennomført spesialistutdanning
Kategori B:2-4 är av gjennomført spesialistutdanning
Kategori C: > 4 àr av gjennomført spesialistutdanning

til foreldrepenger, svangerskapspenger og
gis et individuelt lønnstillegg tilsvarende det
folketrygdloven,
adopsjonspenger etter bestemmelsene
jobb.
gis som et personlig tillegg.
Tillegget
var
i
kategoriopprykk de ville fått dersom de
Leger i spesialisering som er borte fra arbeidet med rett
i

ç 5.3.5 Legespesialist
Legespesialist

kr 670.000

9 5,3.6 Overleger

kr 772.400

Overleger
9

5.j.7

T¡lleqg t'or doktorgrod

kr

Dr.gradstillegg for leger som driver forskning:
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lndividuelle tillegg

Etter kompetanse, erfaring og andre kvalifikasjoner og/eller andre forhold spesielt for helseforetaket, kan det
gis individuelle personlige lønnstillegg. Lønnen fastsettes etter individuell vurdering.

S 5.5

Vaktlønn

Nærmere avtale om kompensasjon for vakt avtales mellom partene i det enkelte helseforetak. Det g¡s
kompensasjon for vakt med minst 0,027 yo av basislønn og utbetales pr. vakttime (aktive t¡mer og omregnede
passive timer).
Partene er enige om at vaktlønn utbetales for vakter mellom 17.00
h6ytidsdager.

$ 5.6 Tillegg for ordinært arbeid

-

07.00 samt lørdager, helgedager og

etter kl. 17.00

Det gis kompensasjon for ordinært arbeid i tidsrommet kl. 17.00

til 19.00 med 0,027

% av basislønn per time.

$ 5.7 Uforutsette vakter
Uforutsette vakter er vakter som ikke fremgår av den enkelte leges arbeidsplan.
For leger ispesialisering hetales uforutsette vakter med minst 0,13 % av basislønn og utbetales pr. vakttime
(aktive timer og omregnede passive timer). Eventuelle tillegg utover dette avtales lokalt.
For overordnede leger og legespesialister avtales dette lokalt.

5 5.8 Tilfeldig overtid
For leger i spesialisering betales tilfeldig overtid med minst O,OSyoav basislønn pr arbeidet overtidstime.
Eventuelle tillegg utover dette avtales lokalt.
For overordnede leger og legespesialister avtales dette lokalt.

5 5.9 Kompensasjon

for rotasjonsordning

Dersom det skal kompenseres for rotasjonsordning, skal dette avtales mellom partene i det enkelte
helseforetak eller mellom arbeidsgiver og den enkelte lege.

Merknad:
Bestemmelsen gielder Ìkke for lege i spesiolisering ansatt ifast stilling fra og med 25. september 2074.

S 5.10 Kompensasjon

for utvidet tjeneste/arbeidstid

Nærmere avtale om kompensasjon for utvidet tjeneste/arbeidstid avtales mellom partene i det enkelte
helseforetak eller mellom arbeidsgiver og den enkelte lege.

I S.ff Særlige lønnsordninger
Partene er enige om at det lokalt kan inngås avtale mellom helseforetakene og den enkelte lege om
ekstraordinære arbeidsoppgaver i forhold til helseforetakets aktivitet og pasientbehandling. Slike avtaler skal
tillegg til å fastsette hvilken kompensasjon legen får også defÌnere hvilken tidsperÌode avtalen gjelder for og
rammer for den forventede aktivitet i denne perioden.
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5 6 Særlige bestemmelser
S

for leger i spesialisering
I 6.1 Utlysning og ansettelse

6.1 Utlysning

måneder skal

lege i spesialisering
i fast stil
Alle stillinger med varighet utover 6 måneder skal

utlyses.

utlyses.

Ved utlysning skal det opplyses om bl.a' følgende
spesialitet
rotasjonsordninger
tjenestested

Ved utlysning skal det opplyses om bl.a. følgende;
spesialitet
opplysninger om hvor spesialiseringen skal
utføres

Lege i spesialisering

i midlertidig stilling
Alle stillinger med varighet utover

6

o
¡
o

¡
o

Ved inngåelse av arbeidsavtalen skal helseforetaket
fremlegge en utdanningsplan for den enkelte lege.
Utdanningsplanen skal sikre en effektiv
gjennomføri ng av spesia liseri ngsl¿pet.
Legene har sin faste ansettelse på det helseforetaket
der spesialiseringsl6pet starter, og beholder dette

etter oppnådd spesialitet.
Merknad:
Som føtge ov at rangeringsreglene i I 6.2 bortfoller
når lege i spesialisering skal tilsettes fast, vil det
e kva lifi ka si o nsp ri n si ppet so m gie lde r fo r
andre orbeidstakere legges til grunn også for
tilsetting av lege i spesialisering. Dette innebærer at
arbeidsgiver onsetter den søkeren som etter en
helhetsvurdering må onses som best kvolifisert for

a I m i n ne t ig

stillingen.

I

6.2 Rangering og ansettelse

Ansettelse av leger i spesialisering foretas etter rangering basert på faglige kvalifikasjoner. Partene er enige om
at dagens ordning og praksis når det gjelder fortrinnsrett, videreføres. Med fortrinnsrett menes at de tre
søkere som har minst tellende tjeneste igjen til spesialiteten, skal ha fortrinn til å bli rangert foran øvrige
søkere. Helseforetaket velger fritt blant de tre-sØkerne som mangler minst tellende tjeneste for å bli ferdig
spesialist. Vitenskapelige meritter bør telle med ved denne vurderingen. Tillitsvalgte for Den norske
legeforening har rett til å uttale seg til rangeringen før ansettelse foretas.
Merknod:
Bestemmelsen gjetder ikke for tege i spesialisering ansott ifast stilling fro og med 25. september 2074.

5 6.3 Fordypningsstilling
Med fordypningsstilling forstås stilling for lege i spesialisering som kan gi mulighet for kompetanseheving ved
forskning, fagutvikling og kvalitetsutvikling i minst 50 % av arbeidstiden.
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S 6.4 Forlengelse
Dersom tjeneste for lege i spesialisering blir utsatt eller avbrutt i 2 måneder eller mer som fplge av lovmessige
eller avtalemessige forhold forutsettes den opprinnelige arbeidsavtale opprettholdt med tilsvarende
forskyvning av fratreden.

Merknad:
For lege i spesialisering ansatt i fast stilling gjeldcr følgcnde:
Fravær som fØlge av lov- eller avtalemessige forhold vil kunne utløse behov for forlengelse av
spesialiseringsperioden der dette er nødvendig for å få godkjent tjenesten. Nødvend¡g forlengelse skal legges
direkte i etterkant av opprinnelig påbegynt periode der dette er mulig. Kan slik direkte forlengelse ikke
gjennomfpres, skal arbeidsgiverne legge til rette for at resterende nødvendig spesialiseringstid gjennomføres
på et senere tidspunkt som ikke medfører unødvendig forsinkelse i spesialiseringen for arbeidstaker.

S

6.5 Permisjoner

Leger i spesialisering skal gis permisjon med full lønn etter oppsatt arbeidsplan, jf.
nødvendlge kurs, jf. spesialistreglene.

S

s.z, for å gjennomføre

Leger i spesialisering som for å bli godkjent spesialist må ha annen tjeneste enn det vedkommendes
tjenestested kan gi, gis etter søknad permisjon for å skaffe seg slik tjeneste.

S7

Utbetaling av lønn

Med mindre annet avtales, skal l6nn som hovedregel utbetales over bank innen den 15. i måneden. Lønnen
skal være disponibel på den enkeltes bankkonto før den alminnelige arbeidstidens slutt til fastsatt dato hver
måned. Faller lønnsdatoen på en lørdag, søndag eller helge- og hØytidsdager, utbetales lønnen siste virkedag
før slike dager,

I I Særlige bestemmelser
5 8.1 Spesial¡tetskomiteer mv.
Leger som er medlem av spesialitetskomiteer og lignende, skal gis permisjon med full lønn etter oppsatt
arbeidsplan i den utstrekning det er nødvendig for å utføre vervet.

S

8.2 Verv i utlandet

Leger bØr gis permisjon uten lønn for å arbeide i internasjonale organisasjoner, Forsvarets internasjonale
operasjoner og i norske hjelpetiltak i utviklingsland.
Leger som er knyttet til hjelpeorganisasjoner kan gis permisjon i inntil 1 måned med basislønn pr. kalenderår
forbindelse med utrykning til hjelp for nødstillede.

Tilstås lønn fra annen arbeidsgiver i denne permisjonstiden, skal denne lønnen gå til fradrag i den lønn som

utbetales av arbeidsgiver.
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5 8.3 Turnusleger
6 8.3.1, Reise- og

¡

-

spesielle vilkår

flYtteutgifter

Turnusleger har rett til dekning av reise- og flytteutgifter etter de bestemmelser som gjelder i helseforetaket
6 8.3.2 Bolig for turnusleger
Turnusleger skal tilbys tilfredsstillende boligforhold. Dersom det er aktuelt vil sykehuset være behjelpelig med
møblering.
5 8.3.3 Svongerskaps- og foreldrepermisjon

Turnuslege som får avbrutt turnustjenesten pga' svangerskaps- eller fødselspermisjon, skal ha rett til
fortsette sin turnus ved samme tjenestested etter endt permisjon'

å

rett til
Dersom tjeneste for turnuslege blir utsatt eller avbrutt grunnet svangerskaps- og foreldrepermisjon med
av
forskyvning
permisjonstiden
med
tilsvarende
i
ytelse fra folketrygden, opprettholdes ansettelsesforholdet
fratreden.

5 8.4 Arbeidsmiljø og vernet¡ltak
9 8.4.L Vaktrom

er
Helseforetaket skal stille velegnet vaktrom til disposisjon for vakthavende lege. Vaktrommet skal så langt det
mulig ha vindu, være utstyrt med seng som kan res opp og nødvend¡ge kontorfasiliteter.

S 8.5

Utdanningsfond og v¡tenskapelige fond

6 S.5.L tJtdanningsfond Ill
For å styrke helseforetakenes muligheter

til å gi stØtte til relse og opphold

på innenlandske obligatoriske kurs

for leger ispesialisering, innbetaler arbeidsgiver pr. 1. april årlig kr 2000,- pr. legeårsverk til utdanningsfond lll
januar, med unntak av
Beregningsgrunnlaget omfatter alle leger som er i arbeid i helseforetakene pr. L'
tu rnusleger og medisinstudenter.
5 8.5.2 VitenskaPelige

fond

Eksisterende ordninger videreføres inntil videre
S

8.6 Seniorpolitikk/eldre arbeidstakere

bør
Det seniorpolitiske perspektiv må integreres i helseforetakenes personalpolitikk. Ulike virkemidler og t¡ltak
leger
sikres
eldre
som
samt¡dig
mulig,
best
erfaring
og
tas i bruk for å nyttiggjøre eldre legers kunnskap
mulighet for faglig fornyelse og utvikling.

jf. arbeidsmiljølovens 5 4.2.
Den enkeltes arbeidssituasjon skal tilpasses den enkeltes alder og helse,

$

I Pensjon

5 9.1 Særskilte pensjonsvilkår for leger
og
Grunnlaget for pensjonsberegning skal være alle faste og variable lønnselementer, med unntak av overtid
vakter'
uforutsette
godtgjørelse i forbindelse med
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Spekter og
B. oktober 2015 ble det holdt forhandlinger mellom Arbeidsgiverforeningen

forhandlingssystem
Akademikerne om prolongasjon av hovedavtalen og avtale om
overenskomsto mråde helsefôretak'

i

Tilstede:

Fra Spekter

Anne-Kari Bratten

Fra Akademikerne:

Rune Frøyland

i 2012 ble
Spekter og Akadernikerne viser til at hovedawalene i Spekter ved avtalerevisjonen
parter
at
alle
for
Det
er
ønskelig
gitt ,tiL varighet metlom hovedorganisasjonene.
hovedavtalenes varighet er lik.

Hovedavtalen mellom Spekter og Akademikerne utløper pr. 31.12.2016' Partene er enige om
pr'3L'L2'20L7'
å prolongere hovedavtalen l1år ÎraL.J'ZOL7, slíkat,den gis utlóP
Tilsvarende er partene enige om at aWale om forhandlingssystem Í overenskomstområde
helseforetak prolongeres tilsvarende med utlØp pr. 31'12'2017'

emikeine

For Spekter

Anne-Kari Bratten

'-.----.--'\l Rune Frdyland

Document Number:61107
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Tariffområds:
Avtalemolpart:
Avtaletype
Poriode:

Heles
Spekter
Spekter
Hovedavtale
1.1.13 - 31.12.16

Hovedavtalen kan lastes ned som pdf'vedlegg

ihøyre meny

HO\IEDAVTAI.E

MELLOM
ARBEID SGTVERFORENINGEN
SPEKTER
OG

AKADEMIKERNE
V/TI,KADEMIKERNE - HELSE

Lt.zAß-nn.z0ß

-

JÂNUAR 2Aß

-

DEL
KAp
S

1

I

I plnTsFonltor,r, vIRKEoMnÅ¡e ocvÁRrcHET
Pattsfothold

T)enne hc¡vedavtalen gjeldet rncllorn Arbcidsgivetforeningen Spekter og dens medlemmer og
Ak¿demikerne, het teptesentert ved Akademikeme helse, og dens medlernmer.

S

2

Vítkeomtåde m.v.

Denne hoved¿vtalen skal sa¡nmen med reglene i arbeidstsistloven danne grunnlaget og gt regler
for forhandlinger om opprettelse av overenskomster og zndte taÅlÍavølet. Den inneholdet
dessuten besternmelsæ om fotholdet mellom patrene og tillitsvalgtes rettigheter og pliktet, og
dann* grunnlaget for samarbeidet i den enkelte vi*somhet.
Hovedavtalcn et îøtste del av de ove¡enskomstet ellet and¡e øriffavtaler sorn blit opprenet
mellom de organisasjoner som et nevnt i $ 1 og deres medlernrner.

Med'lrritksomhct'' forstås i denne hovedavtalen enhvet iuddisk person som et aksjeselskap, en
srifrelse, et statsforetak, er helseforetak eller et fonraltningsorgan med særskilte fullmakct, eller

lþende
S

3

enheter.

Vatighet

Denne avtalen gjelder fn 7. janvat 2Aß ú 31. desembet 2016. Dersom avtalen før dette
tidspunkt ikke sies opp med 6 - seks - måneders varsel, gjelder den videre 2 år av gangen med
sârnme oppsigels estid.

KAP

S
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4

FORI{ANDLING OM INNG,{ELSE OG ENDRINGAV
OVERENSKOMST . INTERESSETVIST - PARTSFORHOLD
Overenskomet

Virksomhetene

i Spekter

inndeles

i overenskomstområder som kan

bestâ av en eller flere

vfuksomheter.

De¡som ar¡net ikke avtâles, skal overenskomsten bestå av to deler, '4' og B.
Del

A

Del B

Overenskonrstens generelle del fothandles rnsllom Spekter ogAkademikeme og er
felles for dle vitlcomhetet innenfot et overenskomstområde'

Overenskomstens spesielle del forhandles, med min&e annet âvtales; mellom en

vkksomhet på den ene siden, og på den andrc siden fotbund/fotening undct
Akademikerne ellcr grupper av slike som et forhandlingsberettiget i virksomheten etter

$

5.

Eventuelle avrikende ordninget avtales i de innledende sentrale forhandlingene.
Merknad:

For virkso¡nheter som er omfattet av lov om helseforetak og/eller som inngår i
overenskomstområde helse, er det inngått en egefl afiale om forhandlingssystem som har
sârrìme varighet og oppsigelsesfrist sorn denne hovedavlalen,

S

5

Ren

til å fothandle om opptettelse

av ovetenskomst

Når et forbund eller en forening tilsluttet -A.kademikerne har minst 800 medlemmer i Spekter-

i tillegg har minst 3 medlernmer i en virksomhet, kan det treves opPtâtt
fothandlinger om overcnskomst del B.

sektoren, og

Når an&e forbund eller foreninget tilsluttet Akademikeme har met errn 20 rnedlemmer i en
vLksomhet, kan det kreves opptatt fothandlinger om overenskomst del B.
Når to eller flere forbund ellet foreninget tilsluttet Akademikeme som ikke har selvstendig
forhandlingsîett etter første eller annet ledd hat opprertet en felles fothandlingsgruppe, kan det
kreves opptatt forhandlinger om felles ovetenskomst del B. Forhandlingsrett etter denne
kan treffe beslutninger på vegne av alle de delfakende
bestemmelsen er betinget zt

forbund/foteninget.

^tgflippen

i ttedje ledd er ikke til hindet fot at fotbund/forening som ikke hat
forhandlrrgsrett etter første eller annet ledd etableter felles forhandlingsgruppe med
fo¡bund/fotening som nermt i annet ledd.

Besrernmelsen

Hvor det bate er et enkelt forbund/forening tilsluttet A-k¿dernikerne som ikke h¿r
forhandlingsrett etter fømte eller annet ledd, vil Spekter akseptere at enheltatående
forbund/forening som har minst 5 medlemmer i foretaket utØver forhandlingstetten alene.

lkltqllst forhandlingsberettigede forbund/foreninget under Akadernikerne
hver virksomhet.

skal ikke overstige 5

i

S

6

Opprettelse av ovetenskomst

Nfu fo$und /farenngtilsluttetAkademikeme, eller grupper av slike, som har forhandlingsren
etter $ 5, ønskc å fothandle orn overenskomst i en vitksomheq ke¡ Akademikerne fternme krev
til Spekter om opptettelse ev overenskomst. Det skal innkalles til forhandlingsmøte innen 1
måned efter ât kt¿v er mottatt.
Ved forhandlingef om nye ovetenskomstet gjeldet bestemmelsen

i $ 7 dlsvtende.

VùLsomheter som i overenskomspedoden opptas som medlemrneti Spekter, blir bundet av
hovedawalens kap. I til V. Dersom virksomheten er bundet zv taÅffavtÅe ved innmeldelsen i
Spekter, gjelder denne til avt¿lens utløpstidspunkt, meri slik ¿t hovcdavtalen rnellorn Spelrtet og
Akademikeme k"p. I - V gjøres gieldende.

Når en vful¡somhet meldes inn i Spekter, skal Spekter

så snart som mulig varsle Akademikerne

om innmeldelsen.
Dersorn en virksomhet trer ut av Spekter i overenskomsçerioden, skal Spekter så snart som
rnulig varsle Akademíkeme dercorn det gjeldet ove¡enskomst fot Åkademikemes medlemmet
vkksomheten.

S

7

i

Fothandling om tevÍsion av overenskomst

Spekter skal senest 2 månedet før overenskomstene utløper gi oversikt ovet hvilkc
overenskomster som gielder. -A,kademikerne skal innen samme ftist gi varsei om nye vLksomhetet
det kreves opptett overenslcomstforhandlinger for.

Forhandlingene om overenskornst skal st¿fie med den genetelle delen (det A). De sentrale patrer
skal, detsom ikke a¡net avtales, jf. $ 4 annet ledd, derettet sende pdnsippet og ptemisser for
gjennomføring av forhandlingene om ovetenskomstens del B til de lokale parter i den enkelte
virksomhet, som innen en gitt ftist, jf. tredje ledd, må ¿vslutte sine fothandlinget.

Føt forhandlingene orn overenskomstens del B startet, skal de sentrale partet fastsettc cn
ftem&iftsplan med tidsfrist for gjennom fønngav forhandlingene'
Dersom de lok¿le parter fnener det er sannsynlig at forhandlingene ikke vil føte fuen til enighet
i¡nen fristens utløp, skal de undertette Spektet og At<ademikeme, som kan bistå under
avslutnþgen av forhandlingene. Før de lokale forhandlingene avsluttes uten ¿t enighet et
oppnådd skal de senüale parter drcfte situasjonen rned sine respektive parter, oggTrâd og añnen
hensikrsmessigveitedning om hvordan fothandlingene kan videreføtes med sikte på å oppnå
enighet. Veilederne skal rcpresentere de sentrale parter og skal selv il:ke ha delt¿tt i de lokale
forhandlingene i virks omheten.
Result¿tet ¿v de lokale forhandlingene sendes innen ftistens utløp til de sentaleParter, som ved å
forhandle om utestående spørsmâl fta de innledende forhandlingene om dcl A og forhandlingene
om del B avsluttet forhandlingene om overenskornst.

forbindelse med dc avsluttende senttale forhandlingene skal paftene også søke å finne en
løsning der de lokale partene il¡ke er blitt enige i sine forhandlinger.

I

Dersorn de sentrale plr:rü ikke oppnår enighet i de sentale fothandlingehe ettel ânnet, eventuelt
femte ledd, kan Spekter ogAkademikeme si opp plassene ettet teglene i $ 9.
Marknad:
De sentrale paftet har ansvar for at de lokale partet redigeret ovetenskomstene
som gjelder i den enkelte virksomhet. Dette atbeidet gjøres ettei at

overenskomsten er vedtatt.

S

I

Atbeidegivernes og de ansattes avstemningstegler

Ved avstemning over forslag til overenskomst, deltar de rnedlemmer av Spekter og âv
forbund/forening tilsluttet Ak¿demikerne, eller gruppe av stke, innen overenskomstområdet som
forslaget gjelder for. Avstemningen skal væte hemmelig og foretas i henhold tf organisasjonens
vedtekter.

Det skal stemrnes wrder ett over de spesielle delene og den genetelle delen. Et forslag til sarnlet
resultat for overenskomstom¡ådet er vedtatt når bådc Spekter og Akademikerne hat vedtatt det i
henhold til sine vedtekter.
Resultatet av avstemningen skal ikke frigis før otganisasionene hat meddelt
resultatet.

S

9

lfullektive oppsigelset (stteik og lockout)

I

fotbindelse med revisjon av gieldende overenskomster ellet ved vatsel om arbeidsstans etter
arbeidstvistloven, er partene enþe om å anerkjenne kollektiv plassoppsigelse utvelslet mellom
Spekter og,tkademikerne som gyldig oppsþelse. Oppsþlsen skal varsles minst 14 dager {øt
aÈeidskampen settes i verk.
Plassoppsigelsen skal

i forrn og innhold være i overenssternmclse med ¿rbeidstvistlovens $ 16.

Varsel om plassftatredelse þlassoppsigelsens endelige omfang) skal gis med minst 4 dagers fd.st,
og senest i forbindelse med krav om avslutning av meglingen etter arbeidstvistlovens $ 25.

Varsel om utvidelse av konflikten skal gis av hver av pãrtene med minst 4 dagers frist
Dersom et meglingsforslzg forkastes etter uravstemning,k^fl plassfratredelse iverksettes med 4
dagers varsel, med mindre pafiene blir enige om froe arinet- Varselet kan gis før. svatfnstens utløp.
Dersom en arbeidsst¿ns ¿vsluttes som følge av et meglingsforslag eller et forhandlingsresultat,
kan ny plassoppsigelse og plassfratredelse gis med 4 dagers varsel dersom fotslaget eller tesultatet
forkastes. Süke varsel kan gis før svarfristens utløp.

S

10

Arbeid i forbindelse med konflikt

Partene forutsettet at det i de vfuksomhetef hvof det er behov for de! i god tid føt
overenskomsten utløper, sluttes avt¿let som sikter at ðnften k¿n avsluttes og gjenopptas på en

teknisk forsvadig måte, og at hensynet til arbeid som et nødvendig for å awerge fatc fot liv og
helse, eller betydeüg meteriell skade, blir ivatetan.

Dersom det ikke oppnås cnighct ved lokale fothandlinget, kan spørsmålet bdnges inn fot Spekter
og,tkademikeme ellet vedkommende fo$und/forening.

Avt¿lu oru albcid i fr¡diudclse tnecl konflil¡t gjelder frenr til ny ovcrcnskorust trer i kraft.
Ansvar og ptosedytet for behandling av dispensasjonssøknader avtales mellom Spcktcr og
Akedemiheme.

S

11

Sympatiaksioner

Besternmelsene om &edsplikt i overenskomsþedoden innsl¡renkerikke Spektets og
,{kademikemes rett til å ived<settc atbeidsstans til støtte for annen lovlig konflikt i Spektetområdet. Føt slik konflikt varsles skal ds¡ v6¡s ført forhandlinget mellom Spekter og
Akadernikeme om utyidelse av hovedkonflikten. Fothandling skal holdes innen 4 dager ettet at
det et reist kmv om det.

Vatsel om arbeid.sstans skal gis som bestemt i $ 9. Ved sympatistreik i vfuksomhetet tilsluttet
Spekter til støtte for ¿nsatte i virksomheter som ikke er tilsluttet Spektet, er varslinçfristen 3
uket.

Hvis Akademikerne erHærer sympatistreik blant ans¿tte hos Spekters rnedlemmet på gnrnn av
lovlig konflikt i virksomhetcr som ikke er medlem av Spekter, sk¿l rtkademikeme samtidig
erklære sympatiskcik ved tilsvarende uotganiserte virksomhetet (rvis slike finnes). Antallet
ansatte som medtas i sympatistreiken i virksomhetet utenfot Spektet skal motsvare det
orntrentlige antall ans¿tte i virksomheter i Spekter. Partene kan bli enþ om unr¡tak ft¿ deane
regelen. Akademikeme ken unnt¿ staÇ kommuner, kooperasjonet og atbeiderforetak.

Den adgang Akademikeme hat til L etklærc sympatistreik ved vitksomheter tilsluttet Spekter til
støtte for ansatte i virlsornheter utenfo¡ Spektet, er avhengig av at ktavene ikk går ut over det
som følger av de overenskomstc som gjeldet i de aktuelle vkksomheter i Speher.

KAP
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FREDSPLIKT OG BEHÂNDLING,{V RETTSTV,ISTER

Ftedsplíkt

Hvot det er overenskomst, må arbeidss¡ans ellet annen atbeidskamp il¡ke finne sted
ovetenskornsten

S
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gj

så

lenge

elder.

Fothandlinget om rettstvietet

Tvist om forståelse av denne hovedavtaler\ en overenskomsts del A eller ârulen ttøfÍavtale
inngåa mellom Spekter og Akademikeme, eller om krav som bygget på slike avta.ler, slral søkes
løst i fothandünçt mellom de samme organisasioner.
Tvist om forståelse âv overenskomsten føt øvigeller en sætavtale, eller om krav som bygget på
slike avtaler, sk¡l søkes løst i forh¿ndlinget mellom de parter som hat inngått avtalen. F¡a
fothandlingene skal der settes opp protokoll. Dersom zvtzJen er inngått med en gruPpe som

neffit i

$ 5 tredie ledd, føres forhandlingene rned gnrPPen.

Dersorn det ikke oppnås enighet mellom avtalepartene i forhandlinger sorn nevnt i annet ledd,
kan hver âv part€û€ bdnge tvisten inn for Spektet og Akademikerne eller forbund forening som
hat søksrnålskornpetanse ettet $ 14.

Det er ikkc adgang for organisasjonene eller deres underotganisasjoner til å tre i direkte kontekt
med den errfien organisasjons medlemrner uten i forståelse med denneForhandlingsmøte skal, demom partene ikke blL enige om noe annet, ¿vholdes innen
etter at ktav om det et frernsatt.

S
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I

daget

Søksmål

Tvister om forståelse av denne hovedavtale kan bringes inn for Arbeidsretten. Søksmålsrett ettet
avtalen har bare Spekter og,4'kademikeme.

Det samrne gjelder søLsmål i anledning annen tadffavtale med rnindre søksmålsretten ivaretas av
det enkelte forbund/ forcning.

i anledning overenskomst som er fothendlet med en gruppe sorn nevnt i $ 5 annet
ledd, har bare Spekter og Âkademikeme, med mindrc søksmåIsretten ivatetas av et fotbund/
fotening som foqplikter de forbund/foteninget som deltat i gruppen.
Søksrrrålsrett

Spekter og Akademikeme skal varsle den annen part om søksmål fra annen
likeþdende bestemmeiset.

tatifftart om
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IV

SÆRAYTALER

Sætavtalet

En særavtale et en tariffavtale sorn teguletet lønns- og arbeidsvilkår og andre arbeidsfothold som
ikkc cr rcgulcrt i ovcrcnskomst eller som overerrskomsten fr¡tuteettet Lan reguletes i aærÀvtale.
Sæpvtaler binder partene inntil de ved sktiftlig oppsigelse er btakt til opphør,
jfr. $ 16. Dette gjeldc ikke for særarrtaler som er i st¡id med den overenskomst som gjelder i

virksomheten.
Spekter og Âkademikernc eller vedkornrnende fotbundlfotening kan bistå de lokele parter ved

uenþhet.

S

16

Oppsigelse og bottfall av sætavtale

Før oppsþlse av særavtale finner sted skal sætavtalens pataer føre fothandlinget. Evennrelt kan
oppsigelse finne sted nfu forhandlinger er krcvet og ikke kommet i
stand innen I dager etter ¿t k¡avet ble frerrsatt.

51

Særavtaler med bestemt løpetid kan sies opp med minst en rnåneds varsel før utløpstid,
med mindre ãrrnet er avtâlt. Blfu en avtale ikke sagt opp til utløpstid, løper den videte en

måned âv gangpn, med samme oppsigelses&ist.
S2

Særavtaler som det et besternt eller forutsatt skal løpe inntil videte, k¿n nfu som helst sies
opp med en måneds varsel rned mindre annet er avtâlt

S3

Særavtaler som det er avtalt eller forutsatt skal gjelde så lenge den overenskomst
vfuksomheten er bundet av løpet, gjeldet videre fot neste ovetenskomsçeriode, dersom
partene ved en overenskomstrevisjon ilJ<e er blitt enþe om ât særavtelen skal falle bott
ellet endres.

Har en særavtâle safnme vadghet sorn den ovetenskomst virksomheten er bundet av, kan det

i

overenskomsþerioden kreves lokale forhendling* orn revisjon av sæt¿vtalen. Flvis det ikke
oppnås enighe! kan saken bdnges inn fbr Spekter og,\kademikeme. Forhandlingstnøte skal,
dersom frartene ilçke blir enige om floc annet, avholdes ir¡nen 8 dager ettet at krav orn det er
fremsatt. Oppnås det fortsatt ikke enighet, k¿n hvet av de lokale pârter, med sarnme
oppsigelsestid som overenskomsten, btinge sæfavtâlen til opphør ved overenskomstens ud,øpstid.

S
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Vírkningen av at Êæravtalet utløpet

Nfu en særawale udøpet etter oppsþelse mens overenskomsten ennå består mellorn Partene, skal
de forhold som særavtalen omf¿ttet ordnes på grunntag av overenskomstens bestemmelset.
Arbeidstvistlovens $ 8 (3) gielder tilwarende ved oppsþelse av særavtaler som følget
virksomhetens overenskomsL De lønns- og atbeidsvilkår som føþet zv særavtalen gielder derfot
så lenge forhandling og megling om ny overenskomst pågår.

KAP
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Vílkårcne forperrnittedng

Petmittedng kan foretas når saklig gnrnn gjøt det nødvendig fot vfuksomheten.
Pemrittedng i henhold til første ledd kan ilcke finne sted utover 6 måneder med mindre partene
nytt møte et enþe om at det foftsatt felsligger saklig gnrnn.

i

Ved permittedng kan ansienniteten &avikes når det kan begrunnes saklig. Denne bestemmelscn
er ikke til hinder fot bnrk av n¡lletende permitteting.
K::¿v om firØte
awik fra ansiennitetsprinsþeq ellet fotdi virksomheten ved
^tlgþende
gjeninnagelse følger andre regler enn ved iverksettelsen, medføret ikke at permittering eller
gjeninntagelse utsettes.
Ved vurdering av hvem som skal permitteres, skal det leg¡¡cs vekt på de spesielle oppgavet de
tillitsvalgte har i vitksomheten.

S
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gis

Før varsel gis skal saken drøftes med de tillitsvalgte. Fta møtet settes opp en ptotokoll som
nndeftegnes av pâftene. Varselfristen i $ 20 føtste og ¿rìnet ledd løper først etter atmøtet et

avholdt.
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V¿rcel om petnittering

Permittering gis med 74 dagers vatscl.
Ved pernrittedng på grunn av slike ufon¡tsette hendinger som nevnt i aòeidsmiljølovens $ 15-3
(10) fønte setning, er vatslingsfüsten 2 dager og ved bnnn er ftisten '!'4 dzget.
Varslet Løper fra arbeidstidens slutt den dagen det gis.
Fristene gjelder ikke ntu konflikt i annen virksomhet, tadffstridþ konflikt i egen vitksomhet eller
ulegitimert fravær føter ti| at arbeidsakere ikke kan sysselsettes på rasjonell måte. Virksomheten
plikter allikevel ã gpvarce|med den ftist som er mulig.

Ftisten gjelder ikke hvis tal:,ffavtale gtr adgâng til korterc varsel. Det sarnme gjelder
arbeidsreglement opprettet før 7. marc 7999.
Hvis vkksomheten peraitterer uten å ovetholde vatselftisten, skal arbeidstakeme utbetales
fnm til fristens utløp, Ved pernittedng som nevnt i annet ledd utbetales
ordinær lønn.

norrr¡.alt forventet lønn
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Vatselets fotm og innhold

Vatslet gis skriftlig til den enkelte arbeidsaker.

Ved betinget permitteting etter $ 22 kan varslet gis ved oppslag i vfuksomhcten. á,nsattc sorn er

rnidlertidig fizvætenðe vetsles på hensiktsmessig måte.

*úg,

Vrslet

skal angi pemritteringens sannsynligc lengde. Er det ikke
skal fortsatt permittering
drøftes med de tillitsvaþe senest innen 1 måned og derettet hver måned hvis partene il¡ùe blir
etrige otn rioe ârüret Det skal henrndet fotdøpende vurdetes om vilkåtene fot petmitteting et
tiJsterle eller om <lrt mä gjennomføres nppsigelser.

Aôeidstakere som blir petmittett skel få skdftlig bekteftelse fta arbeidsgiver. Bekreftelsen skal
angi grunn til permitteringen og permitteringens sannsynlige lengde. Etter 3 måneder skal
atbeidstak* orienteres orn siruasjonen.
Dersom det er gitt ubetingetvarsel sorn oppfrller ovennevnte krev til ínnhold gjelder dene også
som petrnittedngsbekreftelse.
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Betínget vanel

Ved konflikt i egen virksornhet skal varslet, så langt t&ð. e4 angi hvilkc arbeidstakete sorn
eventuelt vil bli pernitrtert, og den enkelte skal å underretning så lang tid i forveien som mulig.
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OppsÍgelee undet petmittedng

Pemritterte arbeidstakere er fortsatt knyttet til virksomheten med rett og plikt til å begynne igjen
så lenge de ikke formelt er oppsagt
Btinges arbeidsfotholdet til opphør i perrnitteringstiden, plikter atbeidstakeme â.utføte aúeid i
oppsigelsestiden med mindre en ny atbeidsavt¿le et tjl hinder for det Faller arbeidsplikten av den
gn-rnn bort, bortfaller retten til lønn i oppsigelsestiden.

Dersom arbeidstakete som er pcrnittert utover 3 måned* og inntil videtg sier opp for å gå over
i annet arbeid, kan vedkornmende &atre uten oppsigelsesftist.

S
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Spesielle bestemmeleet

Ved typisk sesongatbeid gjelder k"p. V med mindæ añnet følget av trr:,ffavtde eller fast praksis.
Når ¿tbeidstaker er permittert løpet plikten til syketrygd
så lenge arbeidstaketen ikke er i annet atbeid.
$ 18 medfører ingen enddng

I

de virksomhetet

så

lenge den beståt etter loven, men bâre

i den sedvanetnessþ rctt til å permittete

på

gunn

av væthindtinger.

i Spektet-sektoten det arbeidstakeme iklce vil ha ktav på dagrenger undet

permittedng plikter arbeídsgiver selv å dekke en ytelse til de permitterüe tilsverende dagpenger.

KAP
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FORSKJELLIGE BESTEMMELSER

Utbetaling av lønn og ttekk av fagforcningskontingent

Med min&e annet avt¿les, skal lønn utbetales over bank en gâng pt. måned.
Vânllg uttak av lønn fon¡tsettes å kunne skje gebyrfritt Btytes denne fonrtsetning, kan hvet av
partene kreve fothandling om hvilke reglet som skai gjelde. Oppnås ikke enighet, kan denne
patagtaf sies opp med en måneds varsel,
Yirksomheten skal søtge for relù av fagfoteningskontingent fot de organisete ansatte, og
forsikringskontingent dersom denne er en del av medlemskapet, hvis det fremmes krav om det.

De tillitsvalgte har anwaret for at virksornheten fãr oversendt oppgave ovet de organisette
ansatt€ trekkordningen skal gjclde for. De skal levere oPpgavet ovet kontingentens og
forcikringskontingentens størelse samt opplysninger om en konto hvor trukket kontingent skal
overføres. De lokale parter kan a,vtaile tt trukket beløp skal overføtes på annen måte. De
tillitsvalgte og deres organisasioner er ansvadige fot at oppgaven til enhvet tid et korekt.
Praktiske retningslinjer fot giennomfønngav trekk av kontingent fastsettes avvirksomheten ettef
at de tillitsvalgte har fått anledning til å uttale seg.

S
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Tjenestefti fot ansatte

Ansatte skal ikke uten tvingende grunn nektes tienestefri når de skal delta i:

a) forhandlinger i Spekter
b) kus for tillitsvalgte og organisasjonsfaglige kurs som afi^rtgetes av vedkommende
fotbund/fotening og Akademikeme og studieorganisasjon
c) faglige delegesjoner
d) nyttes sorn foreleser/kursledet i otganisasjonens kurs fot tillitsvalgte
e) representantskapsmøter
For forhandlinger i Spektet gis tienestefti uten trekk i lønn. For punktene b) til d) gis inntil 6
dagers tjenestefti pt. år uten trekJ< i lønn.
Ansatte k¿n ut ovef dette gis tjenestefri
organisasjon.

i forbindelse med møter

Nar en ansatt blir valgt tillønnet tillitwerv

i

som følge av tillitsverv

i sin

fzgotga*sasionene/hovedorganisasjonen innvilges

permisjon uten lønn.

Nfu forholdene ligger til rctte for de! gis ansatte som ansettes i fagotgantsasionen petrnisjon uten
lønn i innril 3 år. Yttedigere petmisjon kan gis efief en konkret vurdering.

52?

Offentligevcw

Ansattc so¡n har offcntligc vetv skal gjs tjenestefti i den utstrekning det er nødvendþ for iutfwe
vc¡ret når det kan skie uten ¿t vkhsomhcten blir skedelidcnde. Dette gielder iLee når disse vetr¡
kan skiøttes utenfor arbeidstiden.
Forsåvidt gjelder kom¡ounale og Slkeskommtrnale verrr vises til kommunelovens
$ 40 ru. 1. I.'o¡ øvtdvises til aúeidsmiljølovens $ 12-13.
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Spekter og Akademikerne er enige orn at forholdet mellom ledelsen og ansâtte skal være basert på
tíllit og gjensidig respekt mellom pârtene på alle nivåer. Etablerte samarbeidsordninget skal være
hensiktsrnessbe og godt fungerende.

Gjennom medinnflytelse og samarbeid skal de ansatte med sin ethnngog innsikt være med å
skape de økonomiske forutsetningene for ¡'irksomhetens fofisattc utvikling og for trygge og gode
arbeidsforhold, bmekraftig utvikling av virksomhetene, et godt fungerende atbeidsmiljø og
resulatoppnåelse til beste for så vel virksornhet som âñsatte.

S
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Organisedng og giennomfønng

Det er en felles plikt for ledelsen, de ansatte og deres tillilsv2lgts,

å te

inítiativ til og aktivt støtte

opp om og medvirke til samatbeid.
Forholdene må legges til rette slik at den enkelte arisatte, eventuelt gjennom deres tillitsvalgte, kan
få reell innfl¡else på virksomhetens alminnelige arbeid med bl.a. å øke effektiviteten, redusete
kostnadene, bedre viiksomhetens konkur¿nseevne og verdishapning, utnytte ny teknologi og
lette nødvendig omstäling.

Utviklingen av fom¡et for medbestemmelse og et bedre arbeidsrniljø i virksomheten vil forutsette
en utsttakt desenttalisedng og delegedng av beslutningsmyndþhet innen vittsomheten, sük at de
som arbeider innenfor'den enkelte enhet gis størte adgang til sclv å treffe beslutningu i det
dagüge arbeid.

Ved etablering av arbeids-, prosjekt- og styringsgrupper innen virksomheten, som ikke et en del
av den etablerte faste organisasjonen, børbeørte ansatte silres reell innflpelse. þs rillißy¿lg¿s
skel

utale scg om gruppens sammensetning og mandat.

Det er viktig å frenme forståelse for oginnsikt i virl¡somhetens økonomi.
Innenfor Spekter er det ulike virksomhetetbàde i forhold til oppgaver og organisedng. For den
enkelte vfuksomhet er det derfor ¿v største betydning at partene fi¡net frem til praktiske forner
for medbester¡rnelse og medinnfl¡else tilpasset vkksomhetens egenarL Dette skal gjøres i egen
avtale i virksomheten dersom en av pa$ene krevet det De lokale partene kan be om bist¿nd fra
Spekter og,tkademikeme eller vedkommende fotbund/forening.

I

de lokale avtalene kan paftene

i tillegg etablete et kontaktforum mellom ledelsen og de

tillitwalgte som representerer forbund/foreninget/grupper Eom hat forh¿ndlingstctt ettet $ 5.
Hensikten med forumet er å et¿blere en møteplass hvor en jevnlig og gjensidþ k¿n kommunisere
om samarbeids spørsmåú.
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Døftelser om virksomhetens otdinæ¡e ddft

Virksomhetens ledelse skal drøfte med de tillitsvalgte:
- fothold som vedrører vfuksomhetens økonomiske og driftsmessþ status og utvikling

- forhold som har umiddelbat sammenheng rned a¡beidsplassen og den daglige drift
herunder virl¡sornhetens praksis fot innleie av atbeidskraft,
- de alminnelige lønns- og atbeidsfothold ved virksornheten.

fusoppgjøret skal fotelegges de tillitsvalgte straks det er fastsatt

D¡øftelsc skal holdes tegelmessig og så tidlig som mulig, og fot øvignfu de tillítsvalgte ber om
det. Det skal foreligge dokument¿sjon på at drøftelsene er avholdt. Dersorn drøftelsene angår
arbeidstekemes alminnelige løn¡s- og arbeidsforhold ved virksomheten, skal det føres referat.
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Drøftelservedtøtende omlegging ev driften

Vfuksomhetens ledelse skal så ¡idlig som mutig

g

relevant informasjon og

døfte med

de

tillitsvalgte:
- omlegginger av viktighet for atbeidstakemc og deres ar,beidsforholcl, henrnder viktige
endtinger i driftsopplegg og metoder
- sysselsettingsspørsmåI, herunder planer om utridelser og innskrenkninger.
Før vfuksomheten trcff* beslutninger i saket som angår arbcidstakemes sysselsetting og
arbeidsforhold, skat de tillitsvalgte gis mulighet for å fremme sine synspunkter. Finnet
vklrsomhetens ledelse ikke å kunne ta hensyn dl detes anføtsluskal den grunngi sitt syn. Fra
døftelsene settes opp ptotokoll som undertegnes av de lokale paterDetsom virksomheten ønsker å. gsennomføre slike enddnger i bes!ående atbeidsforhold og
Akademikem e ogbetøtt forbund/forening hevder dette vil være t¡tiffsûidig kan Akadernikerne
ta opp med Spekter spørsmålet om å utsette iverksettelsen inntil fothandlingsmøte rnellom
Spekter ogÂkademikerne er avholdt. Slikt møte skal i tilfelle avholdes innen 1 uke etter at det er
fremsatt skrifdig lsav om det.

Merknad:

Innleie av arbeidskraft og konkurranseutsetting skal d¡øftes etter bestemmelsene ovenfor
når det fwet til omlegging som er av viktighet for arbeidstakeme eller detes
arbeidsfothold, eller gjelder sysselsettingsspørsmål.

Er drøftingsplikten ikke oppfr'lt, hat arbeidstaker som sies opp rett til 2 måneders normal
ficnrentet lø¡n fra og med den dag de tillitwalgte ble infotrnert om oppsigelsen selv om ftatreden
skiet på et tidlþre tidspunkt. Har arbeidstaket som sies opp lenget oppsigelsesfrist enn 1 måned
tíl slutten av en kalendermåned, hat vedkornmende rett til minst 3 månedets nomral fon¡entet
lørurt
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Drøftelset om selekapsrettslige fothold

Vi¡ksomhetens ledelse skal så ¡i¡llig som ¡¡"lig drøfte med de tillitsvalgte:
- fusion, ñsjon, salg, hel eller delvis nedleggelse eller rettslig omotganisedng av
virksomheten.

De tillitsvalgte skal informeres orn ånakene og de iuridiske, økonomiske og arbeidsmessþ
konsekvenser det antas â medføte for atbeidstakeme.
Virksomhetens ledelse skal søtge for rnøte mellom de tillitsvalgte og de nye eiete om ovetdtagelse
og om overenskomsten fortsatt skal gielde.

Nfu beslutningen er ãv viktighet for arbeidstakerne i flere vfuksomhetet kan de tillitwalgte
betørte vitksomheter

i forståelse med

i

virksomhetenes ledelser holde felles tillitsvalgtmøtet.

Vurdeter aóeidsgiver å nedlegge virksomheten, skal mulþ videre drift, herundct om de aflsâtte
vil ovena vitksornheten, drøftes tned de tillitsvalgte.
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Brudd på bestemmelsene om ínfotmasion og drøftelse

Dersom forbund/forening som otganiseret minst 10 %o av de ansatte i virksomheten, g;¡ør
gjeldende at det foreligger grovt brudd på bestemmeisene om informasjon og dtøftelse i $$ 30,
ellet 32, skal saken først behandles ettet tegtene i $ 13.

31

Dersom det ikke oppnås enighet i forhandlinget som nevnt i føtste ledd" kan hve¡ av p¿rtene
tvisten inn for en tvistenemnd bestående av 5 medlemmer. Hver av pârtene, Spekter og
Akademikeme uçeker to medlemmer. Nemnd¿s ledet oppnevnes av Riksmeglingsrnannen.
Nemnda avg;1ør tyisten med bindende virkning. Utgiftene til nemndsbehandlingen dekkes etter
reglene om saksomkostninget i tvistemål sl oven.

brinç

Dersom nernnda konstatercr at det foreligger grovt brudd som nevnt i første ledd, vil Spektet og
Akademiheme i fellesskap drøfte saken med vfuksomheten og de tillitsvalgte. Målet med
drøftelsene skal være å finne frem til en pmktiseriflg sorn iv*etat hovedavtalens krav til
inforrnasjon og drøftelse. Spekter og -A,kademikerne kan i forståelse med de lokale parter
iverksette hensiktsmessige tiltak for å ftemme fotståelsen av hovedavtalens regler om
informasjon og drøftelse, og for å sikre en hensiktsmessig praktisedng av dem.
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Innsyn í regnskaper og økonomiske fothold

Vitksomhetens regnskaper skal forclegges de tillitsvalgte på forespørsel.

De tillitsvalgte skal videre gis innsyn i fo¡hold som vedtører virksornhetens økonomiske situasjon
i den grad de tillitsvalgte hat bn¡k fot slik inforrnasjon far âivarcta rredlemmenes interesser.
Ved innføring av lønnssystemer i virksomheter som forutsetter innsikt i økonomiske fothold som
har betydning for systeme! skal de tillitsvalgte ha innsyn som muliggjøt ðette.
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Eksteme tådgivete

Detsom de tillitsvalgte ønsker å benytte ekstern ddgivet, skal virksomhetens ledelse infotmeres
otn dette. Tillitsvalgte kantn opp orn virksomheten helt eller delvis skal dekke utgiftene.
Benytter de tillitsvalgte i forståelse med virksomheten ddgiver ved gjennom gãng
tegnskaper,
^v
årsoppgiøt fn.v., skal vedkommendeba ødgang til nødvendig materiale og infotrnasjon.
Får rådgivet adgang til konfidcnsieile opplysninger, skal de ikke anvendes utenom oppdtaget.
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lkke ben¡rttet
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Petsonalarkiv og kontrolltiltak

1. Petsona-lerkiv
De lokale p¿rter skal drøfte hvilke personalopplysninget vkksomheten kan registrere, og

hvotdan de skal oppbevates og brukes.
På anmodning kan de tillitwalgte fä udevert en Iiste over ansâ.tte. Listen skal inneholde
opplysninger orn navr\ ar:beidssted, sdlli¡gsp¡ossnt og ensettelsestidspunkt.

2. Konrolltiltek
Behov, utforming og innføting av interne konttolltilt¿h sksl drøftes med tillitsvalgte i
virksomheten. Med jevne mellomtom skal partene tevurdete iverksatte kontrolltilt¿k. Hvis
direkte og kontinuerlig TV-overvåking av den enkelte ¿nsatte i arbeidssituasjonen er aktuell,
skal hensikt og behov Hadegges. Slik oveiråking må bare skie i den utsttekning det er
wingende nødven.lig ift. perconopplysningsloven.

3. Inasyni e-post
fnnsyn i ansattes e-post kan bare skje i ovetensstemmelse med gjeldende lovgivning
Nfu det fotctas innsyn i ansattes e-post, skal vedkornmende arbeidstaket og dennes tillitsvalgte
informeres om innsynet og årsaken til det, og så vidt mulig gis aniedning til å være tilstede.
Dersofn utniddelbart innsyn ikke er påkevd, skal spørsrnålet otn jr¡nsyt\ års¿ken til det og
hetydning for den flflsâtfr, cltøftes ¡lå forhånd.
Partene anbefaler at det i den enkelte virksomhet utarbeides retningslinjet fot innsyn i ansattês
e-post. Retningslinjene skal drøftes med de tillitwalgte før dc ivctksettcs.

$
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Ansettelser

Ledelsen skal snarest rnulig orientete de tillitsvalgte om nyansettelset og gi nyansatte beskjed om
hvilke arbeidst¿ketotganisasjoner scim er repres€ntert i virksomheten, samt hvcm sorn et
tillitsvalgt. Det bør utarbeides tetningslinjet for intodul¡sion og oppfølgffig av nyansatte.
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Eietskifte i aksieselskap

Ved eierskifte i aksjeselskap skal ledelsen sttals den får sikket lcunnskap om det, infonnere de
tillitsvalgte såfremt eñ¡erveren:
- Overtar mer enn 7 / 70 øv aksjekapitalen eller aksjet som representerer mer enn I / 70 av
stemmene i selskapeq eller
- blir eier av mer enn 7 /3 av aksjekapialen ellet aksjet som repr€scnteret rnet enn 1/ 3 av
stemmene.
Ledelsen skal medvkke til at nye eiete så raskt sorn mulig orienteter de ansatte om sine planer.
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'{llmøær og oppslag

Tilütsvalgte skal på forhånd og så tidlig sorn mulig odenteres om forhold som bedriften ved rnøte
eller oppslag ønsket å informete de ¿¡satte om,
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Infotmasionsmøter

En gaag pr. fubør det holdes informasjonsmøte for ¿nsâtte i vi¡ksomheten eller dens enkelte
avdelinger hvor ledelsen gir genetell orientcdng om virksomhetens forhold og fremtidsutsilcter.
I virksomhet med styte skal det - med mindre partene er enige om en annen odning - holdes
kontaktrnøte mellom styret og de tilli¡sv¿*¡" når det ytres ønske orn det. Møtene skal styrke
samarbeid og tillit ved â ðrøfte spørsmål av intetesse for virksomheten og arbeidsakerne og gi de
tillitsvalgte anledning ti| à fuemføte sine synspunkter direkte overfot eiemes represententer i
styret. Flest ¡¡r'lig styremedlemmer og tillitsvalgtebør vær.e med. Vitksornhetens leder eller
dennes stedforüeder delat i møtÊne oginnkallet ogàffÃngeter disse. Møtene skal ikke gtipe inn i
reglene for behandling av tvistet. Frâ mØterie settes opP rcfetat sorn undertegnes ev partene.

S

42

Drøftelser innen et konsern

Planer orn utvidelser, innskrenlninger ellet omlegginger som kan fâtvesentlig betydning for
sysselsettingen i flere virksomheter innen samme konsem, sk¿l konsernledelsen så tirllig som
¡¡uìig drøfte disse spørsmål med de tillitsvalgte, uten hensyn ti1 om virksomhetene er bundet av
felles overenskomst. I(onsemledelsen kan tilkalle representanter for ledelsen innen de
vfuksornheter saken gjelder.
Slike drøftelser skal også finne sted orn spømmåJ som gjeldet konsernets økonomi og utvikling.
Tillitsvalgte skal gis mulighet for å fternme sine synspunktet før konsernledelsen treffer sine
beslutninget. I de tilfelle konsemledelsen ikke finner å kunne ta hensyn tl de tillitsvalgte
ønførsle4 skal den gfl¡nngi sitt syn.
Fta møtet skal det settes opp ptotokoll som undertegnes.
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Konsemuwaþ

Partene er enige om at det foteligget behov for på konsembasis à dtøÍte saket som nermt i
hovedawalen $ 42. De lokale partet, med eventuell bistand fra Spektet ogAkademikerne eller

vedkommcnde forbund/fotcning søker å ñnne frem til hensiktsmessþ fotmet fot slikt
samarbeid. En slik fotrn for samarbeid skal foregå enten ved:

i konserner med flere virksomheter etablses et koordinerende utn'alg av
tillitwalgte- Urralget skal ha dtøftelser tned tepresentâ.nter fot konsem- og

a) at det

virksomhetsledclsen.
ellet
b) at cn finner andrc tilwarende sarnatbcidsformet
Spektcr og,{kademikeme er enige om ât det i konscmet med vitksomhetet i flere land er behov
for kontakt og samarbeidaotdninger, ift. EUs lovgivning.

KaP
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Kompetanseutvilding

Spekter og Akademikeme erkjenner den stote betydning økt utdanninghat for den enkelte,
virksotnhetens utvikling og samfunnet. Dette gjelder både allmennutdanning, videreutdanning,
yrkesutdanning voksenopplædng, ettentdanning og omskoledng.
Partene vil detfot understreke det verdifille i at arbeidstakerne stirnuleres til å øke sine
kunnskaper og styrke sin kompetanse, og at virksotnheten legget stor vekt på planmessig
opplæring av sine ensatte ved eksteme eller inteme tilbud.

Ettet- og videreutdanning er et sædig viktig virlcemiddel i utviklingen av virksomhetens
konkurtanseevne. I alle ledd i verdikjeden cr aktuell kompetanse en forutsetning lot at
virksomheten skal kunne ta imot og nyttiggjøre seg ny viten. Uwiklingen av kompetanse gjennom
etter- og videreutdanning må bygge på virksomhetens nåvætende og ftemtidige behov. Dette må
tâ utgângspunkt i mâ.lene tü virksomheten.

Med etterutdanning menes vedlikehold av kompetanse som er nødvendig for de oppgaver
arbeidstakeren hat, mens vidercutdanning omfatter kvalifisering for nye og mer kvalifiserte
oppgavet i virks omheten.
Det ct virlisomhetens eflsvar å kartlegge og analysere komperansebehov med bakgrunn i
vkksornhetens fo*etningsidé, mål og strategi. Gjennomfæingen av dette arbeidet bør skje
samarbeid mellom partene.

i

På bakgrunn av kartleggingen planiegges og gjennornføres det kompetansehevende tiltak

Vfuksomheæn og den enkelte har hver for seg og
kotnpetan seutviklingen.

Kostnadene til etter* og videteutdenning
ansvaf.

i fellesskap

i sarnsver

et ansvâr for â.ivaretz

med virksomhetens behov er arbeidsgivers
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Tíllitsvalgtes atbeid i virksomheten - antall og fotdeling - tessurser

Spekter og,{kademikerne er enige om ¿t fotholdene skal legges best mulig til tette for at
tillitsvalgte skal kunne fungere i sine verv og tilegne seg de nødvendige kunnskaper. De
tillitsvalgte gis nødvendig tid til å utføre sine oppgavet etter hovedavtalen og lovgivningen,
herunder ttr¿r."¡¡ctige rnøter med styrende otganer i sin organisasjon i virksomheten, uten t¡ekk

i

lønn.

De forbund / fotennger/grupper som har forhandlingstett i henhold til $ 5, kan veþ tillitsvalgte
fio"r de organiserte ans¿tte. Når forhandlingstetten et utøvd âv en gruppe sor¡r nevnt i $ 5 annet
ledd, velges felles tillitsvalgt for hele gnrppen. Med tillitsvalgte i denne ¿vtalen menes ansatte valgt
etter teglene i $ 46 som arbeidsgiverenhat Íâ'ttvarsel om i henhold til $ 48. De tillitsvalgte
godkjennes som representânter og talsmenn for de organiserte ansatte og fotplikter egen
organisasjons medlemmer i den utstrekning lov og tadffavtaler ikke er til hinder for det.

I

den enkelte virksomhet skal pârtene avtale en hensiktsmessig otganisering av sarnatbeidet med
de tillitsvaþe, herutrdet a-trtallet tillitsvalgte og fotdelingen rv disse, samt evenhrelle
þsnssmrillitsvalgte, basert på de lokale forhold og behov. Det må i denne forbindelse legges vekt
på at samarbeidet på de ornråder som er nevnt i del II, skal kunne gsennomføres cffekivt og
konstruktivt på virksomhetens fotskjellige beslutrringsomtåder og nivåer. De otdninger som
etableres må derfor være tilpasset vitksomhetens art, størelse, stnrktut, geogafisk sptedning og
beslutningssystem.

Konsemtillitsvdgte ivatetar de ansattes intetesset ovetfot konsemledelsen i saker som behandles
på konsemnivå, og som hat betydning fot de ansatte i konsernet som helhet, jfr. $ a2.
Rettigheter og plikter for konsemtillitsvdgte skal føþ bestemrnelsene om tillitsvalgte i
hovedavalens del IIL Utffllende bestemmelser om rettigheter og pJikter kan avtales på
konsemnivå. Selv om det etableres en otdníng med konserntillitwalgte skal delegasjoner
alnriunclighct ilcke orvustigc 3 rrc,prcscnt¿ntcr, ifr. $ 47.

i

Det kan avtales om og i hvilken utstrekning arbeidsgiver sk¿l finansiete otdningen med
tìIlitsvalgte. Slik finansiedng kan skje ved at det avsettes tid som tillitsvalgt kan benytte for å
utførc tillitsvalgtarbeid innenfor ordinær arbeidstid. Samlet tid açasses ettet atbeidets omfang.
Det kan i denne fotbindelse også avtales om fusverk ellet deler av fusverk kan avsettes til arbeid
som tillitsvalgt.
Organisasionstillitsvalgte er de ansette rned ven¡ innen fagotganisasjonen i virl¡somheten og som
er valgt etter den enkelte organisasjons vedtektet. Dersorn disse skal delta på møtet i egen
organisøsjon i vfuksomheten som ikke k¿n skie i ftitiden, kan de lokale partet inngå avtaler om
hvilke rnøter som kan legges til arbeidstiden. I slike tilfeller kan møtene giennomføtes uten tekk i

løttn.

Dersom de lokale parter ikke blir enige om tillitwalgtotdningen, kân hvet av Partene btinge saken
in for partene i denne afialen. Spekter og Akademiketne skal i slike tilfelle bl.a. legge vekt på at
intensionene om samarbeide mellom partene i vkksomheten blir iveteøtt (ift. del II).

S
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Vaþteglet

Ânsatte som representerct arbeidsgivct i forhandlinger med orgarrisasionene eller hat funksjoner
sorn selretær for virksornhetens ewetst€ ledelse o.1., kan illke velges som tillitsvalgt.
Oppstår det wil om hvem som omfettes av første lcdd, sLal valgbatheten avklates etÊer dtøftelset.
Bare organiserte ¿nsatte i virksomheten k¿n velges. Dersom â.nnet ikke er besternt, gjelder valget

for ett år.

S
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Delegasionet

I møter mellom de tillitsvalgte og virksomhetens ledelse skal delegasjonene begtenses mest mulig
og i alminneþhet ikke ovemtige 3 reptesentanter.
Nar de tillitsvalgte har behov for bistand ka xndre medlernmer i virksomheten, eventuelt fta
tillitsvalgt/saksbehandlæ i forennglfo$und/,{kademiketne, kan disse
jfr. første ledd. Virksomhetens ledelse skal på fothånd otientetes.

t¿s med

i dclegasjonen,

.Ansatte som deltat i møter med ledelsen etter første og âffiet ledd, h¡r rctt til tienestefti og

godtgjødse etter $ 51.

KAP.

S

X. LEDELSENS

48

OG TILLITSVALGTES RETTIGHETER OG PLIKTER

Giensidige pliktet

Virlsonrhctens ledelse sk¡l

så snart valg av tillitsvalgte er fotetatt,

på de som et valgt i henhold

til

hr elaiftlig melding rned n¡vn

$ 46.

En tillitsvalgts rettigheter og plikter inntrer ikke før melding er mottatt av ledelsen.
Virksomhetens ledelse skal daglig ha en ansvarlig representarit som tillitsvalgte kan henvende seg
til. De tülitsvalgte skal ha skriftlig melding om nâvilet på denne.

,trbeidsgiver og tillitsvalgte har plikt til ã' g¡øre sitt beste for å skape og opprettholde et godt
samarbeid på arbeidsstedet, slik atputßne kan løse eventuelle problemer på en ufotnell og
konstruktiv måte. Tillitsvdgte skal ta seg av og søke å ordne i minnelighet Haget som
medlemmene mener å h¿ overfor arbeidsgiver, eller som atbeidsgiver mener å ha overfot
vedkommende organisasjons medlemmer.

Der er uforcnlig med partenes plikter å tilsþnde eller medvkke til ulovliç konflikte¿ I slike
sammenhenger har heller ikke de tillitsvalgte anledning til å nedlegge sine verv.

S
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fJtøvelse ev ven¡et som tillitsvalgt

Når titlitwalgte ønsker kontakt med virksor.nhetens ledelse, sk¿l de henvende

seg dfueftte

til

ledelsens representant.

Det k¿n avtales om det skal stilles kontot til disposisjon. Der forholdene ligget til tefte fot det,
skal de titlitsvalgte ha adgang til atbeidsstedets kontortekniske utstyf og inteme
distdbusjonskanalet fof utseflding av bl.a. protokollet og rcferatet fra dtøftings- og
fothandlingsmøterivirksomheten. Tillitwalgte skal i alle fall ha tett til låsba* skap og adgang til
telefon.
de fotskjellige avdelinger i dcn utstrekning det er
De tillitsvalgte skal ha uhindtet
^dgangtil
rrødveudig for å utførc tilli¡gil¡glg1. Dc har plikt til pô fothånd å gi sin næffneete overotdnede
underetrring om at de må fodate sin arbeidsplass. De skal så vidt mulig melde fra til lederen ¡v
den avdelingen de kommer til om hvem de ønsks å snakke med-

Vervet som tillitwalgt skal ikke bnrkes mot vedkorïmende ansattc i den videte tjeneste og
kattierc.

S
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Møter i arbeidstiden

Det ka¡ i forståelse med virksomhetens ledelse, holdes møtet i atbeidstiden uten trekk i lønn'
Deae gjelder:
Medlernsrnøtet forvalg av tillitsvalgte, såfremt dette ikke mcdføter vesentliç
driftsmessþ ulernper

Medlemsmøter om saket av srdig viktþhet ellet om s¿ker hvot wg¡welse må fattes
omgående

Fellesmøtu for tillitsvaþe nfu det foreligger planer om fusjon/fisjon og srørte
omorganiseringer som omfatter flere vkksomheter, jf Hovedavtalen $ 32.4 ledd
Dersom saken det ønskes innkalt til medlemsmØte om,ikke krever omgående avgiødse, skal
vkksomheten gis minst I dagerc varsel.

S

51

,Arbeidsgivets finansiering av tillitsvalgte

Tillitsvalgte hat tett til tjenestefri uten Éekk i lønn i fotbindelse med møter med vfuksomhetens
ledelse ellet ledelsens represefltanter i fotbindelse med forhandlinger om løffrs- og arbeidsvilkår.
De tillitsvalgte kan også i samråd med ledelsen gis fri uten &ekk i lønn til nødvendig
forberedende arbeid til slike rnøtet.
Tillitsvalgte het tjlsvarende rett til tjenestefti uten t¡ekk ilønn nfu virksomhetens ledelse innkaller
til drøftels* eller informasjonsmøtet i henhold til hovedavtalens del II. Slike møtet skal pdmært
søkes avholdt innenfor vful<somhetens vanlige driftstid. f den utstrekning rnøtenc avholdes
utenom den tillitsvalgtes arbeidstid, betales o¡dinær timelønn for denne tiden, I de tilfcller det et
nødvendig med reiser i fotbindelse med slike møtet, betaler virksomheten kostgodtgjørelse etrer
virksomhetens satser og medgåtte reiseutgiftet.

S
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Tienestefri for tillitsvaþe og orgânisasjonstillitsvalgte

Tillitsvalçe og organisasjonstillitsvalgte i vkksomheten skal ikke uten rvingende gnrnn nektes
tjeneste&i nå.r de skal delta i:

a) fothandlinger i Spekter
b) møtet i styte, sentralstyte eller landstyre i.Ak¿demikerne ellet tilsluttet forbund/forening
og rådet i Âkademikeme
c) kurs fot tillitsvalgte/organisasjonsfaglige kws og konferanset som errangeres av
vedkom¡nende forbund/fotening og Akademikerne
d) faglige delegasjoner, eller
e) nyttes som foreleser/kusleder i organisasjonens kr¡rs for tillitsvalgte.
For punktene a, og b gis tjenestefti uten trekk i lønn. For punkene c til og med e, gis det samlet

inntü 12 dager tjenestefri pr. år uten trekk i lønn.
Forespørsler om tjenestefrihet skal rettes til ledelsen

S
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s¿

ticflig som mulig.

Krav om at tillitsvalgt eller representant for ledelsen skal fratre

Detsom en tilli6v¿*t g¡ør segsþldigi gtovt brudd på sine plikter ettet hovedavtalen, kan
Slrektet overfot.¡{-kademikeme, kteve at vedkornmende frafter som tillitwalgt. Tas kravet tjl
Íølge,kzn det

veþs

ny tillitsvalgt i henhold til $ 46.

Dersorn ledelsens representant

g;1øt seg

sþldig i grovt brudd på hovedavtalen, kan

Akademikcme overfor Spektcr kreve at vedkommende skal ftatre som represenþnt overfor de
tillitsvalgte. Tas kravet til føþe, har ledelsen plikt til strâks å uþeke cn ny rePtesentant

Ved uenþhet om ftatreden, avgiøres tvisten av Arbeidsretten. Det beÚaktes som grovt brudd på
hovedavtalen å tilsþnde ellet medvitke til ulovlig konflikt.
Tillitsvalgt eller representurt for ledclsen som rnå ftafte, kan ilJre velgcs cllct uçckcs føt det hat
gatt to år, regnet fr¿ fratrcdelsestidspunktet

S
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Oppsfgelse ellet avekied av tillitsveþte

Oppsigelse eller avskjed av tillitsvalgte ken ilf<e skie uten saklig grunn.
vekt på den spesielle stilüng de tillitsvalgte har i virlsomheten.

I tillegg skal det legges

Ved individuetl oppsigelse av tillitsvalg skal det gis tolv ukers ftist hvis ikke arbeidsmiljøloven
eller arbeidsætale gtt rett til lengre fdst Denne spesielle frist gjelder ikke hvis oppsþclsen sþldes
den tillitsvalgtes eget forhold.

i arbeidsmiliølovens kapittel 75 -

17 fär tilsvarcirde anvendelse, dog slik et hvis
Akademikeme giør gjcldende at oppsigelse et usaklig, skal ftatreden ikke finne sted føt
Arbeidsrcttens dom foreligget. Stevning må i så fall være uttatt senest I uker etter at oppsigelsen

Besternmelsene

ef mott'¿tt.

Demom virksomheten nedlegges er detviktig atbetørte ansatte beholdet en tillitsvalgt så lenge
som mulþ. Det samrne gjelder når en konhrrssmmet virksomhet drives videre av bostyret med
sikte på awikling.

Før oppsigelse eller avskjed av tilli¡sy2lg1 foretas, skal sp¿¡smålet drøftes med vedkommende
forbund/fotening, hvis ikke vedkommende tnotsetter seg det.
Ovenne'¡nte regler gjelder tilsvàtende for rnedlernmet av styre og bedriftsfotsarnling
arbeidsmiliøutvalg og verneombud.

Bila

PROTOKOLL

Den 20, april2OIT ble det gjennomført forhandlingsmøte etter hovedavtalen S 13 vedrørende
gyldigheten av tariffavtaler fastsatt ved Rikslønnsnemndas kjennelse i sak02/2076,

Tilstede:
Fra Spekter:

Lars Haukaas

Cathrine C. Hennig
Fra Akademikerne Helse:

Hanne Gillebo-Blom
BjØrn Over Ekern-Kvavik

Akademikerne Helse anførte:
Rikslønnsnemnda har gått utover sin kompetanse når nemnda, uten fagforeningens samtykke, har
fastsatt tariffavta le med arbeidstidsbestemm elser som f ravi ker a rbeidsmiljølovens
arbeidstids bestem me lser.

Akademikerne Helse varslet at det vil bli reist sØksmål for Arbeidsretten med påstand om at
overenskomstens arbeidstidsbestemmelser kjennes ugyldige så langt de er et utslag av at
Rikslønnsnemnda har gått utover sin kompetanse'
Spekter anførte:
Spekter anfører at overenskomstene for medlemmer av Den norske legeforening fastsatt ved
Rikslønnsnemndas kjennelse i sak 2/20L6, ikke er ugyldige. Rikslønnsnemnda hadde kompetanse til
fastsette tariffavtale med en arbeidstidsordning som fraviker arbeidsmiljølovens
arbeidstidsbestemmelser. Det vises til Rikslønnsnemndas bemerkninger tíl sin egen kompetanse i
kjennelsen, som Spekter slutter seg til, samt til Spekters anførsler for Rikslønnsnemnda.

å

For det tilfellet at Arbeidsretten skulle komme til at Rikslønnsnemnda har gått ut over sin
kompetanse slik Den norske legeforening hevder, anfører Spekter subsidiært at dette ikke kun vil ha
betydning for gyldigheten av overenskomstenes arbeidstidsbestemmelser som fraviker
arbeidsmiljølovens hovedregler, men vil medføre at hele Rikslønnsnemndas kjennelse må oppheves
som ugyldig. Spekter viser i den sammenheng at til at overenskomstenes ulike elementer henger
uløselig sammen som et hele og at Rikslønnsnemndas måtte ha foretatt andre vurderinger dersom

standpunktet til kompetansen til å videreføre overenskomstene med awikende arbeidstidsordning
ikke kunne opprettholdes. Det vises også til at Rikslønnsnemndas slutning ikke knytter seg til
arbeidstídsbestemmelsene særskilt, men er generell i formen ved at Rikslønnsnemnda bestemte at
overenskomstene for forutgående tariffperiode prolongeres'

\¿,e
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Partene viser ellers tll anførslene inntatt i Rikslønnsnemndas kjennelse for en videre utdypning av

tvisten.
Partene kom ikke til enighet.

For Akademikerne Helce

$dffi.
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HELSEFORETAK
Unntak fra hovedreglene i Flovedavtalen
Àr 2007, cien 6. clesember, blc cìct h<¡ldt forhandlinsst¡rote tlellom.Årbeidsgivetfor:erringen
4 og7 '
Spekter og ,,\kaclcmikcr¡re -Helse vedrorencle unntak fra lrovedavtalcns 5\{

'filstcde
For Spcktcr
Lars H¡uknas

Iìor,'\kadctnikctne-H

-l'orunn

clse

Janbu

frnïike hovcdavttlctrs bcstcmmelscr
PaLtcnc er for hoFedfi.talepetiotl en 20A8-2tJ11 enige onr à
otnfattet av lov onr helseforetak
ol.n for.hnÊcllinger og aYralestruktur for de vi'ksomhetene soln er
og/eller sotl går inn i overcnskotnstotrrråde Helse'
Ovcrenskonrstcrr for'halrclles i 5 lorhalrdlingsttinn:

.ftin' 1:

Spckter og Àkaclemikcnrc-Helse forhandlcr otn overenskomsterls del å'
t.ìrrhalclþngene fores etfer bestemnrelscne i hor'edavralen' Spekter og
,\kadcmikc-nre-Flclse fasrsetrer deret¡er prinsi¡rper, premisser og ftister for
fo¡ra¡dü¡ge¡e i rrinn 2*4iovet:eûsstcrnmclse med hovedavlalens $ J'

.flin' 2:

Spekrer Helse og forbuncì/foreninger under.{kacletniketne-Hclse, rePLescrltetf
sk¿l
r{kademik"r'"'nc,Helse, for}randler ofir "de sosiale bestemmelsetle" sotn
'ecl
cr
solr
l),
og
(clel
r\
r.ære felies for allc arl¡eiclstakere i oçcte¡rskorustorruåclet

"De
i,edlagt Riksn-reldirrgsmânrtens møtel¡ok i sak 2006-i l6 unde ¡ oversktifren
sosialc bcstctnrnclscr"'

'I'rinn

3:

Spektcr Iìclse og l)en norske legefotening forhandler om den nasionale
forbundsvise delcn av ovcrenskomstene (Del '\ 2). Sarnúdig ivcrksettes lokale
fot¡a¡dlinger i henholcl til hovedar.talens l>eslet¡tnelscr pel B) fot r{e ovrige
for.bund/Éãrcni¡ger úlslurtet :\kademike¡ne-Hclsc som l:ar forl'rnndllngsrett r
virksotnhe

frinn

4:

'I'ri'n 5;

te

nc.

pel 1])
fores lokale forhancllinger i hcnhold dl ]ro¡'edavtaiens besretnmelser
avtaier.
og
Åkademrkerne-Helsc
Spekter
det
med
for l)n1f etrer üinn 3, i sarnii-ar

f)et

med
Spekter og r\kadcrnikcr¡re-Heisc avslutter foduncllingclle i ovetensstetnmelse
l¡tlledavralens '5ì 7 femte lecld'

kar: pir ethver:t
Spekter/Spekrer Helse og Åkademikerne-Helse,/dcr cnkclte fotbund/forering,

definer. ,-,l"rt. n'istepr.rnkter sotro utestâende spôrsnlâl og hcnvise
behandling på er scnere t¡inn i forhandlingsprosessen'

iårt;"jfrigrtri¡¡i

clern

til

i
I)et skal se les opp protokoll fra hr.err forhaudlingstri¡n. lJisse protokollene l¡inder Pârtenc
når
er
forsl
Det
tadffavtller:.
eller
endelige
seh,stcndiÉlc
er
ikke
sel'c fr¡rhandlingspiosessen, lnen
det
skapes
8)
at
hovedavtalen
(f.
r-edtart
og
et
enhet
$
protokollene ut *"t"tt sertes srulrnen til en
i neste periode' l)ette er
en o.,"rcnrkornst, l)ct er dennc overenskotnsten soffi skapcr fredsplìkt

q

ikke til hinder for âr pârtene i overenskornsten på ordinæt måte kan rvtale en mellomåtskiausul
uten ftedsplikt.
Spekter og,Akademikerne-Helse skal vedta eller forkaste resukatet av forhandlùrgene som helhet,

jf. hoved*vtalens $ 8.
Dersorn det ikke oppnås enighet under et av tdrurenc i forhandlingpforløpet skal Spekter og
"A,kademikeme-Helse ta stilling tíl hvordan forhandlingene kan videreføres, eventuelt ât en âv
pâf,tene veþt å avslutre forhandlingene og si opp plassene.
Denne avtale hat sâtnrne vadghet og oppsþlsesfrist som Flovedavtalen,

For Arbeidsgiverforenirrgen Spektet

For .rlkademikerne Helse

T*r^,*
Haukaas

TorunnJanbu
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mellom

AKADEMIKERNE
på den ene side

o8
SPEKTER

på den annen side
vectrørende Overenskomstrevisjonen
Lovisenberg

2A1"4

- Overenskomstområcle

10 Helseforetak og 4

Den4,,L6.,29,,24, og25. septcmber 2Û14 ble det avholc{t meklingstnøter iRiks¡neklerens
palsnide ng medmekler lìicharcf Saue,
lokaler i Grelserr 3, Oslo uncicr lcd{rlse av mekler ¡¡i16

Til sleclq fi:r: l:at:tp¡lc:
Akademikerne:
Rune Frøylancl, I{ege Gjessing, Johan Torgerserr, Katrine Olsson, Joakim Solhaug,
Ëjlen Ëkrâ Ëngþ, Christian Zimtnermann, Flelene Dofans, Hanne Stenìi,
Anne Kjersti Befring,
Jan Inge Eiclem, Nina Bergsted, Harure Gillebo-Blom,
Ðjørn Ove Kvavik,.fon Helle, R¿:th Fosside llenning, Christian Grimsgaard,
Kristin Krggvolcl, Henrik Leionen-$kornec{al,lan Glenclrange og Trond Teisberg,

Spektel
Anne-Kari Bratten, Cathrine C. Henning, Stei:r Gjerding, An¡rcr Biering, Sveinung Aune,
Lars Haukaas, Hilde Ciu'istianseru Stein Kinserclal, Bjørn Busund, Flanne Ki¿rusen,
Arilcl Bryde, Bjør¡ Henrikse¡, Stian Bøe, Marte Båtstranr.l. Ranjit Kaur, Ane lVigers,
Ingrrild Dahl Dør¡res, Gunnar Lârsell, Olav Klar¡sen, Bjørn ËrilEsteiry Knut Langelancl,
Svein Tore Valsø, Nils Kvernr¡¡o, Anne Tulid lVikdahl, Anne Grethe Sandbrrkt,
Venke Ringstad og Bente Krauss,

.Il €.i*þ[q-]he.¡l]1.! g!

;

1. Melding om plassoppsigelse fra Akaclemikerne, mottatt B. august2014'
2. Riksmeklerens forbtrd moi arbeicisstalts, clatert L0, august 2014.
3. Akademiket'ne begjæring om al meklingen avsluttes, ctatert L9. september 2A14.

4, Diverse dokumenter.
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2

Meklingen fant eted i fellesmøter og særmøter.

Meklerenframla forsla$ i samsvar med vedlegg tÍl møteboka.
Begge parter aksepterte forslaget.
Meklingen ble avsluttet kl' 09'50.

Ntfr,hM
Nils Dalseide
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VEDIEOA

MEKLERENS FORSLAG
lsak2014-077 mellom

AKADEMIKtrRNE
på den ene side

og

SPEKTER
på den annen slde

vedrørende overenskomstrevisjonen 2Ql4

I

-

ovcrenskomstområde l0 Helselbretak

OVERENSKOMSTENS DEL A

fremgår av protokoll daterl25' april Z0l4
Overenskomstens del A gjøres gieldende stik dct

II

OVERENSKOMSTENS DEL AI

ovcrenskomstens del
følgende endring:

Al

6' mai 2014 mcd
giøres gjeldende slik det t?emgår av protokoll datert

7,1 Yrkesskude

og som har fàtt denne
Arbeidstalrcr som et. rt¿mmet ttv ert yrkesskacle/yrkessykdtsm
tilstås en eng{rngserstatning
grsttkient ogluitrntt gienwm trygi"nt enclelige vedtalc,
pu
n lcte t'
ots
t
p
gi
i
d's
p
p
p
å
a
n's gru r nb e l ø
t t r e g n e t u t t",' ¡o tt e t$'gttu
t

t

Be.stetttmelsengjelderogsåìdetilfellet,enatbeielstakerblirska¡letsamfølgeavvold
sot¡t nrctlføter hel eller delvis
og/eller trurlrrTio iosíintlbruker: på -/i'itilen og
øi b eíds $b rh et e I I e r d ø d sþll'
Forsikringsselsktzpetkankunoverprøvetrygc{en.svec{tak.tlersomdettefremstf¿rson
hevde at vecltaket er ugy[dig'
¿penbart urit-tigigfor.tilcrings,selikoput víl
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T

Iil

p¿FOR MEDLEMMER AV DEN NORSKE
OVERENSKOMSTENS DEL
LECEFORENTNG

a)

Økononli

gis t'ølgende generelie tillegg:
Med virknin gfta L' januar 2014

Medisinstudenter mcd lisens

Tumusleger

i"gtt i siesialisering knl A
i,rI"r i s'pesialise¡ing kat' B
Leã"t i sþesialisering kat' C

k

I l'000

kr 15'000
kr l8'Û00
kr l8'500
kr l9'000

generelt tillegg tilsvarencle Leger i spesialisering kat' C'
Leger i spesialisering kat. D gis et

0verleger

3r 27 '5Q0

Tilleggene inngår i basislønn,

jf

$ 5'3' 1 Lønn'

20 t 3 økes med tílsvarende kronebeløp'
De ,sentralt avtalte minimumssâtsenÐ avtalt i

Csnerelt lillegg er inkludert i ny miniurumslønrt'
Leger i spesiatisering kat' D og overieger økes
Minimumssatser som ble lokalt avtalt i 2013 for
tilsvarende det generelle tillegget for gruppen'

tiliegg'
Tillegget er bruttotillegg. Deltidsansalte gis forhotdsmessig
Merknacl;
Cenerelt tillegg kommer i tillegg

til

før'
den samlede lønn som arbeidstaketen har fra

Det innarbeides ny stillingskategorí:

Legespesíalist

mininntmslønn kr 630'A{)0

mirrimuffi tilsvare rril'i'ruursrønncn for Lcgcr
Den rokale minimumslønnen for regespesiarist skal
i spesialisering kat. D

b)

Overenskomstens del A2

Overenskomstens del

A2

videreføres med nedenstående endringer

Nrrlt¡ledldlei
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Spekter og Den norske legeti:rening inneholcler
oyerenskomsten m$llom Arbeicisgiverforeningen
rneilom
¡ herseforetak. overenskomsten er forhancilst
k'nkrete bestemmcrs.. ro,. i*g* ui*utt
er
helsevesen
no$k
sonr
rammebetingelsar
påÏ inär"ko,trme dc vitkår og

;ffi;ä;i**uiin

rundedagt.

verferdsstatelr, rJet er cn forutsetning at helsevesenct
svkehusene er en viktig der av clen norske
g' Legene er v ikt i ge
ii i si ãneur i ee. rsssü.ser anvendcs hens i hsmess i
;ä-:i
irurfii sarnfirnnels krav .m kvalitst, tilgjengelighet og
for nt syiehitunl

iÏärìi k;

Uiå*rtt.*

t*

sffektivitet.
pasientbehandling med høy kvalitet' De skal bidra til at
Legers lirglige ekspertise cr viktig for
üd.og i et godt behancllingsforløp' Overlegene har viktige
pasie'rer får riktig U.i,*aù*g tifîmig"foqPlikelseiog
innflytslse må sees i lvs av det'
ofu,1ruut,

i;;i s; r;ii.,

¡

rv[.rtu*än"

gjennom faglige nettverk intemt og ekstemt
Kravene lil kornpctan$c og evne til å utvikle denne
økte kravene er nødvendig'
vil fortsatt øke. Kontinuerlig kompetanseutvikling for a føtge de
prosesser mecl konkret dialog på de enkelte
ovel.enskomstens fåmtner står ikke alene" Gode
utvikling. Det er naturlig at legane er
avclelinger og heheroretak skal sikre en hertsiktsmessig
sentrale i dette,
er et mål for partene å b-idra til at
Det er viktig å sikre et fultt fbrsvarlig arbeidsmiljø. Det
og samtidig være attraktive
sykehusene kan gi pasientene behanãtíng av høykvalitet
arbeidsplasser.

Arbcirlspl*rtqr
Forutsetning:

k¡r ny overenskomst gjelder ulorandret
Årtreiclsplaner som gjelcler på ikrafttredelsestidspunktet
i 3'4'
arbeiclsplanenìndreslsies opp i tråd med beslemmelsene $

i*til

Ny $ 3.a Et:rblerÍngn endring og oppsigetse av arbeidsplaner
s 3.4.1
for,uhetdige lysiske ellel psykíske
Arbeidstídsordningene skal være slik at legene ikke utsettes
jf' aml' $ t0-2 (l)'
bciastninger, og ,[i*k åi J*t tt mulig å ivareta sikkerhetshens$1,
ef et suksesskriterium
Involvering av legene vçd dcres tillitsvalgle i etablering av arbeidsplaner
skal det tilrettelegges for dialog
av
dette
følge
en
lor en hensiktsmessig alleidstidsordninglsom
mellom arbeidsgiver:og tillitsvalgte gierrnom hele prosessen'

ç3,4,2
__L^ir^-r^_ sorn
-._ arbeidsplan
^^
viser
en
Dersom legene arbeicler til ulike tider på cløgnet, skal. dcl trtarbeides
jf.
l0-3'
aml. ü
hvilke ukei, dager og tider den enkelte lege skal arbeíde,
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$ 3.4.3

skje gjennorn følgende prosess, dersom ikke annet' avtales
Erablering av ny arueidsplan skal
lokalt:

l:

Utarbcirlelse nv lkflvitetsp¡å¡ì
for planpedt¡tlen. Én aktivitr:tsptan er en oversikt
Åìrr_ì.rrgir*r skal utarbeicle en aktivitetspian
alctivitetsr $CIm fsrekommer i enheten i løpet av døgnet/uken'

Trinn

"ï-ii'ìrrii*iebaro
AktivitetsPlancn skal

-

:

pasientreltet arbeid,
Sikre oversikt over rutinemessig arbeid (Circkte
i og utenlor virksomheten,
koordinerilgsoppgaver/samarbeid med helsepersonell

(fordypningslid,
dokumentasjon, rapportefing, faste møter, tid til opplæring/utdanning
poliklinikk, operasjonsdager etc), mottak av nye pasienter mv')

?:

Utarheidclse nv benranningsplan
med utgangsplrnkt i aktivitètsplanen utarbeide bemanningsplan'
skal
Àrü"ìaogi""r
hva slags kom¡'retanse det er behov
f¡r-berninningsplur *¡. *,iuuotikt ovr:r hvor rnange leger og
opplysninger om
iu. pa A* ulikã åagene i planpcriotlen. Btlmanningspianen skal innçholcle
starter cg slutter'
tiagäLbeiciet og uoLt.n, ùng,ì* og titispunkt for når dagarbeidlvakt

I'rin¡r

Aktivitcts- og bernnnningsplan gjores tilgjengelig for tillitsvalgte
Trin¡r 3:
tbr tillitsvalgte'
ÃrU"i¿rgiu.r glør aktiviretsftan- og bemariningsplan tiigjengelig
Ûrøftingsnløte vetl¡'ørentle belrov for utvidet arbeidstid med nler'
til drølling hvor_d¿t redegiøres
Årbeidsgive, utat røiait *irt.pl*nrn urarbei<les i¡rnkalle tillitsvalgt
behcv for utvidet
eventuelt
av
drøtling
toraktivitets- og lre*rnnningsplanen som grunnlag ibl

Trinn

4:

arbeidstid.

Det ibres referat fra møtet hvor begge parters synspunkt fremkommer-

'l.rlrl5:Erlrbleringav¡rvtaleomutvi¡letarbeidstid

kjent t'or enhetens leget'"
r\rtreiclsgiver skal ved be'úov for utvidet arbsidsti{t gjøru dette
nnsker å
De' enkllte lege skai ion*n *n gitt l?ist nredrlelc arbeiclsgiver i hvilhet onrl'ang legen
onr utvidet a¡beidstid.
clelta. Lugen kJn la r*g trirte av*rillitsvalgt i dialogcn mçd arbeiclsgiver
paÉei'
Á.vtale orn utvidet arbcidstid signere'r av be¡;ge

ó:

Utarbeidelse av arbeidsplan
nu6on, bemanningsplanen er lagt, den enkelte arbeidstakers t'elie, fritid og
Når aktivitetsnivået
"i
skai arbeiclsgiver utarbeide sn
arbeiclsl'rie periuder *i. lbt,t*tt'og tilgiengõlþe ressurse¡'{e!nert,
alle de ovenstående elementer
hvor
10-3)
arbeidsplarii sarnnrheici-nre¡ ¿Jtitt¡îsvaþrdf: aml' $

Trinn

fremkomrner.

?:

Fastsntt arbeitlsplan giøres kjettt
leger minst lire uker før
r\rbeir.lsgiver fastsetier arbeidsplanon og giørä"no. kjent for enhetens

Trinn

ikrafttreden.
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Endrittg

arbeidsgir så $nart som mulig ta initiativ
$ 3,4,4
: c\bekßtíclens,lnldelin4'
-..L^ì)ptíÅo*¡q ínndr¿lirø- skal arbeidsgiver
Ved belrov (or enartng i
jf' pkt' 3'4'3'
til utarbeiding av ny ibeictsptan'
utarbeicles
Endr.et arbeidsplan skai

i samarbeid med tiliitsvalgt og giøres kjent etter

U"rtemmelsene i aml' ç 10-3'

tinrcr utvîc.,et arheidstícr skar arbeidsgiver vatsle den
ved behov for enc{rixg i omfangktntcil
for utvidet
skar sa¡ntidig informere om fremridig behov
enkerte tege og il'ibu'aiei. Á-ruËidsgiu*r
*l irrãen en.gitt frist meddele arbeidsgiver dersom legen ikke
arbei*stid. Den enkelt;lig* tt
arbeidstid signeres
m.¿ arbeidigivers behov' Avtale om ny utvidet
ønsker utvi.et urfr*iOrt¡¿ üteJ
av begge Parter'

Endretarbeidsplanskalutarbeidesisamarbeidmedtillitsvatgtogvarslesmedfireukersfrist'
av ¡rvtale om utvidet nrbeidstitl
$ 3.4.5 Oppslgelse
gjensidig oppsigelseslrist på
yecl
wuu,ui. o* utui¿rt arbeidstid gielcler en
oppsigelsr¡

I

ukor'

mecl lillitsvalgt' j f' $ 3 '4'3 og varsles etter
Endret arbeidsplan skal utarbeides i samarbeid

bestemmelscne

i aml' 0 l0-3'

i perloder med ferieavvikling
$ 3.4.6 Særskiltc forholtt
overforiinitsvargre tir å drøf1e fastsening av
A¡beicrsgivcr skar sa tiãiig .ã* Ái,lig ta initiariv
i forbindelse med ferieavviklingen'
tbriefritid samt overçrdnede føringer og utfordringer
for vikarer/innleie'
Herunder skal partene J'øn" omlãng og b*hou
Aktiviteten i periocler mecl ferieavvikling skal
virkso¡nheten til enhver tid har titgiengelig'

være i samsvar med den bemanningen som

fcrieavvikling, skal arbeidsgiver ha særskilt
vecl etablering ay tlye arbeiclsplaner i periocier med
rirr uhåtaige flrsi¡k¡ etle1 nlvrilke belaslninger:,
tbkus på at legene ikk.
iil $ 3 '5 '2 (vaktplikt), som sier at
jf. $ 3,4.1 . I denne fn,lù¡n¿*tr* vises elst o[.a
"fordeles
jevnt me Ilorn de iegene som omfattcs av
arbeidsbelastningen í"*'i,*"¿t-gel sk*l

;;;;id

vaktordningen,

ll

r¡

v

for leger i spesialisering i sykehusspesiaiiteter'
Arbeidet med å implementere t'aste stillinger
tidlig sorr mulig og sencst l '7 '2015 vcd helse foretak'
igangsettes vecl at leger ansettes last så
i tidsbegrenset
kan titbys leger som allerede er ansalt
Dette er ikkc tit hinder for at t'ast ansçttelse
stitlíng som lege i spesialisering'
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.2015 skal arbcidsgiver forbereele implementering av ny tnodell, herunder utarbeide
samarbeidsavtaler mellom helseforetakene der hvor det er behov ibr det. Innfasingen av faste
stillinger gjelder alie stillinger med unntak av
Frem

til

1.7

o
o

vikariater etter aml $ l4-9 (t) b
øremçrkede stif linger for leger i spesialiteter utenfor sykehus

tidlig som mulig og senest innen L7 .2Aß skal alle stiltinger lbr leger i spesialisering, som
ikke er vikariater etter aml g l4-9 (l) b eller øremerkede stillinger for leger i spesialíteter utenfor
sykehus, utlyses som faste stillinger'
Så

For leger som er midlertidig ansatt i stilling som lege i spesialisering per 34.6.2015 (altemativt
fra en tidligere implementeringsdalo), videret'øres de særskilte bestemmelsene for leger i
spesialiserin gi A2 uendret, hcrunder $ 2.3 og kapiilel 6 (overenskomstperioden20|2-ZAI4), frem

til

faste stillinger er implementeri.

Legespesialist-kategorien er ment flor en begrenset overgangspcriode, etter at legen er godkjent
spesialist ogfør legen er ansatt i en stilling som overiege.
Det er ikke anledning til å lyse ut stilling som legespesialist. Legespesiaiist-kategorien
forbeholdes løge i spesialisering som blir t'erclig spesialisf i clcn faste stillingen som lege

í

spesialisering.
Spekter og Legefbreningen ska.ljevnlig drøfte hvorvidt íntensjonen i disse fonrtselningene er

oppfylt.
Det gjøres følgende ondringer i overenskomstens del A2:
$ 2.2 Ambulcrende tjeneste

Bestemmelsen videreføres med følgende tillegg:
Tjeneste i helseforetaket utenfor avtalt denestested er ambulerencte tjeneste. Unntakþr dette er
tjaneste som lege t spesíal[sertng I h.enhold til urbeidsuvlu[an uå utþr'aþr å tilf'edsstill¿ l+ruv
om tellende tjeneste i spesialístutdanningen.
$ 3.2 Alrninnelig arbeidstid

Nytt flerde ledd:
Ove r I e ge r o g I ege,t p e.t ia I ís t
Þersom det i den alminnelige a¡beiclstiden er oppsatt aktivt eller passivt arbeid på arbeiclsstedet
mellom kl. 20.00 og kl. 06,00 er den alminnelige arbeidsticl 35,5 timer per uke i gjennomsnitt.
Det kan avtales at tilsvarende gjelder for hjemmevakt,
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Ttrnttslega og lege i speslaliseríng
er oppsau aktivl ellcr passivr arbeid melron
Dersom rret i den d*lä;rü;îruii¿sti¿"n
arbeidstid 35,5 timer per uke i gjennomsnitt.
kl. 20.00 og kl. 06"00 *i J.î alminnelige
på 35,5 timer per uke

per 30.6.20r5 har en ahninnelig arbeiclstid
ffir"m -ikrinlrOot*åãelser),
videreføres clctte som en personlig orclning'

(i henhold til

ii¿iieä"
S 3.4

ä;

tjene*te
Rotasionsordninger oß ambulerende

;t:#;å |*.*

til Á rn b tile r e nc{ e tj e n es t e -

- reisetid'

r e is e t i d

Nårlegeninngåriambulergndetjenestejf.çL'z,skaldetinngåsavtalemeddenenkelteiegcom
reisãtiå.n skal honor*ës, evcntuert inngå i den alminnelige
hvorcran dsn dokume^t.rÈur".rrJtru
arbeiclstiden'

$ 4.2 UtdanningsPcrmisjon !_: -- g¡øres
.-:
gjeldende også tbr legespesialist'
Bestcmmclsen om utdanningspermrsJon

t Lønnsdeflnisjoner
:iRoto*ionrordning" utgår'

85.3.

$ 5.4 Minirnumslønn
ï*f".ing av ny nrinimumslønn t-or legespesialist på kr 630'000'
$ 5.7 Uforutsette vakter
Siste ledd endres til:
dette lokalt'
For overordnede leger og legespe'sialisler avtales
$ 5.8 Tilfeldig overtid
Siste lectcl endres til:
ciette lokali'
For overordnede leger og legespesia{ister avtales
$ 5.9 Kornpensasjon

for rotasjonsordning

Bestemmelsen utgår.
$ 6.1 Utlysning og ansettelse
Bestemmeisen endres tii følgende:
utlyses'
Alle stiltinger metl varighet utover 6. rnåneder skal
VJ utlysríng skal det opplyses om bl'a' følgende:

.'

sPÇsialitet

lrtføres
opplysninger om hvor spcsialiseringen skal

fremlegge en utdanningsplan for den enkelle
Veci inngåeise av arbeidsavtalen skal hclseforetaket
giennomføring av spesialiseringsløpet'
lege, Utdanlingrptur,"n *ial sik¡e en eflektiv
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Lesene har

,t"it, u,,",

an.settelse på ctet
nådd'tPes ia [i te t'

sinfasfe

oPP

helseþretaket cler spesíaliseringsløpet sthrter' og beho[der

$ 6.4 Forlengcl''ie

"
Bestemmelsen utgar'

slg¡l¿ {-.4' I
SIdrfu¡ u nv ovslensltom

Tlllegs t¡l $ 4'1

etter tjenesteplan i inntil 10 dager per år
regespeÊiaiist gis perrnisjon meci full lønn
d*n eni<elte lege skal søke om permisjon så tidlig sorn mulig og
kurs, kongresser
j i'

overreger

til

CIg

";;;;,

mv.
lecler vurderer det nktirollc kurs
hoveclavtalen $ 44'

i henholã tii avdelingens kompetanseplaner/behov'

Forutsetning:

evenn'telle tilsvsrentle bestemme[ser
nted lønn (ctntall clagør) lcornmer ikke i tiltegg til
overen.vkomstenes del B

Re¿ten tíl

i

fri

tr,rld¡'i¡l ec,r i ¿lrbcl4stidsþcs tcl¡r nrelscnc

lølgende unntak (endringen giøres gjelclendc fra
Arbeidstidsbestemmelsenc i A2 prolongeres med
1. l ,2015):

Nytt ledd.ij 3å;

mellom ki' 07'00 og

i tidsmmntçt
Arbeidstid som ikke er vakttjeneste teggcs som hovedregel
går i vakt kan.i tillegg pålegges kveldsarbeid lrcm
18.00 i ukens 5 ø*t" a-Ë"ì:;;g;;d;ikke
árit. Ougi' inntil I gang per rnåned i gjennomsrritt'

til kl.

1g.00 i ukens s

Forutsetning:

om begrensning i ciaglig arbeidsiid bofilaller
Paraltelle bestemmelser i overenskomstenes del B

lra

1,1

.2015.

Nstlpllr-k!-sallsrliå

Dêt gls korupensasjuu lur oldinært arbcid itidsrommct
basislønn per time'

kl. l?,0fitil l9'00 med0'02'l

0/oav

Merknad lil overenskomOteng del A3:
fra rovens arbeidstidskapittel. Arbeidsgiver
Det er med hjemm"r iî*rîîuîã (+þvrart unntak
tjeneste (UTA) jfr' overenskomstens $ 3'3'
og den enkclte lege kan gjøie avtate'om,trtvidet
giort stik avtale, etablere vaktordninger som
Arbeidsgivcr tcun ogrtiiìifeU.t der clet ikke er
de bestemmelser som er gitt i Overenskomstens
innebærer al legene ur¡"iJ"t. innenfor rammen Ñ
$ 3,5.3,

Det vises for øvrig fortsatt

til Arbeidsmiljølovens $ l0-2 (4)'
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gjennomsnittsberegnes'
Avtalt arbcidstiti kan
del B beregnes, med rnindre noe annet
som er fhstsatt i.overensko¡nstens
vakter
for
protokoll fra
cudtgjørerse
*' ¡tti*"îiJ $ S'g i 't*l A2' ItLt vises også til janttat
ui;[ä*..
oo*i"îo
,"
dcn 3 t '
er avtalt lokatr,
spekter iiiirig.r* NAvo) o.g Akac{ernikcrne
dette'
avsruttencrc tbrhandriäi;;;-rì;"
til
b",f*f *i pr*s1*ett* i hcnholci
2003, punkt Z a*net

'il;;ìi*

'i,il:

overenskomstens del A2
c) Tål møteboken veclrørende

r#îj;:,ïTî:i:iåiåt

Tø Io

ri' hovedopp

ven pro

gj

ører i

20I

6

'ongeres

Urviklirrgenavsykelrusrlriltenmerli.øreretbghov.g''å",:1:l:.arbeidstidsotdningerSomel
stfsktiv drift'
til å sikrc kvalitet og pasie'ttrehandling'
att'
uav¡engig av
optir*ale og flrerntidsä;iì'tìr;"ld
av
,i forsoartlg arùeiclsrnitjø' Piritene erforopptatt
samtictig sonr tegene;j;;t
vern og tbrutsigba¡'er nrect
ivareta ã*" .ìiùrr* íeges bchov
,;;i";;*;"
etablcres
arbei(isticlsordning,
yrk**utøutlJ", uu'''t at tjenesteirlaner skal
hensy' til arbcicistid og friti¿, tbrsvarlig
i-ïIír"t gietriencle lov- oß avtal¿vet'k'
gis t,ølgende mandat:
et partssammetrsalt utvaig som
Partene er enige om il nedselte

.

Karlleggedagens al'bcidstidsordninger

'Vurclereulikemocleller/metoderforarbeic{stidsplanlegging'
rVurdereallesidervecllegenesvaktordninger,herunderinnholdetivaktarbeidet,
vaktbelastning,lengdenepåvakterogrrlikenlåteråorganiserer,aktarbeidetpå.
Parlene skalbesøkctrlikghelset'orctak,forinf.ormasjonsinnhentingomlrvordanlegenes
parlers vurdering av
skal paftene kartlegge lokate
arbeidst idsorctninge, fungrr.r,-rtelunder
tingerer
om
, hvordan samarbeìdct mellom arbeiclsgiver og cle tillitsvalgte denesteplaner
a
a

generel I arbeidsbelastning f'or legene
¿ubeiclsintensitet i vakts ituasj onen

i enkelte heiseforetak for
Det skai etableres pitotprosjekter
partene blir omforent om å prøve ut'

å pr'øve ut

cventtrellv otdninget som

innen l ' janr'rar 201ó'
Endelig rapporl skal være ferdigstilt
2014'
høsten
igangsettes
Arbeiciet

d)SpeliterogLegelbreningenskatrinnentr.,novembet20l4redÌgercinnendringel.og

ui"itl*i¿*

IV

en samlet ovorenskçmst'

OVERENSKOMS ENS DEL B

overenskotnstensdelBgiøresgetclende.slikdetfì'enrgåravprolokollerfiadelokale
løses slik:
f"rtt.*Jf ittgene, Cjenståùncle uenigiieter

s.76

g) Akersh us

#;T¡üi";rs

iversítetteykeh u s, II[r - Norsk Psykologforening
sisre ritbud datcrt 27. mai kl. 17.30 giøres gjeldende med følgende endringer;

un

ti [ :
i¿'in*ltlãnntn fo r spesial istgruppen økes
K¡ 450,000 lor A
Kr 470,000 for B
tu 495.0ÛCI for C

Minstelønnen for psykologspcsialist økes til kr 655'000
Det legges ut kr 1.350.000 til individueli fordeling iht kliterienc som ûemkommer i B-delen av
0t.05.20 t4.

b) Sykehuset Telernark HF - Norsk Psykologforening
erbeíclsgivers siste tilbud vedrsrende økonomi date¡t I l, juni 2014 kl
med følgende enclringer:
Pott til indivi<tuelt fordeling økes fra kr 450'000

c) Vestre Viken

IIF

-

1

2.30 gjøres gjelclende

til kr 525.000.

Norsk Fsykologforening

Arbeidsgivers siste titbud vedrørande økonomi datert 28. mai

201

4 g¡øres gjeldende,

d) Oslo unlversitetssykehrrs HF - Tekna
Overçnskomstens del B prolongeres med nye satser som følger av det nedenstående
Ø koveo

nísk reftt nrc og lønnsreguleríng

Med virkningsdato 01.05. l4 gìs et generelt tillegg på 1,8 % (ekskl. slipendiater).

Ad 8.3.3 Minstelønn
FIov edfag- /masten¿tclannede inlclu.s ive

s

iv

i

lingen

i

ø

rer

Minimumslønn kr, 416 000
Forsker med doktorgrad inlcl. post,doc.
Minimumslønn kr. 49t 000

Ad. 8.3.4 Lønnssystem for stipendíater
Stigen gjalder lor stipendíater ansatt 0l
0
397 A00

år
I år
2 ttr
âr
âr

-

3 I .12'2010

,201 I

-

3 l , 12.2012.

4t0 000
423 0A0

Stigen gjelder for stipendiaLer ansatt
416 000
0
1

.0 I '2009

01 .0

1

430 000

s.7?

2är

444 000

13:
stipendiater ansatt etter 0 L0l '20
Stigen giel cler for
430 000
0år
444 000
l. br
000
459
2âr

et Senerelt tillegg på kr 6000
Atle stipendiater sílcres ninimttm

Ad, 8,4 Særskill tillegg
Doktorgradstillegg:
ProtèssorkomPetansel

kr. 42s04
kr,

42 500

Detgisenavsetningtitindividt¡clletilleggP,{kr2^r!9'195ekskl.stipend.i{er{12måneclers
*i¿ttt' Det ikke er mulig å orntlisponcre eksterne
effekt). Herav utgiør k;¿0i 33? ekstemj
.k ** frnansiertc prosjekter og sykehusets
midrer melrom *liL. pi*i"Lt"r ol ur"rto*
alminnelige driftsmicller'

k' 183 904
{t:f¡
kr 65 3AZ 3'10'

for Tekna pt: 9
Partone er enige om at lønnsmassen

midler med
arbeidstaker* Rnan,i"J mtJ trct*tne

t

'9i

965' Heri inngår

Deavtaltetillegggisikketilarbeidstakeresornerfratrådt0trsverenskomstensvedtakelsE'med
ikke omregning og elterbetaling av

óti f"t*ttt
mindre fratredelsen ,tvfJ", p*nsjonering'
for a-rbeid urført før vedtakelsen.
overridsriuege, uoriuåìäiiirrlg

;".

vurderes på lik linje med wrige medlemmer'
Arbeidstakere i loreldrepennisjon skal

fubeidstakereiulønnetpermisjonskalettcrendtpennisjonhaenlønnsvurderingsomsikreren
lik lønnsutvikling.
EventuelleendringeriovgrenskonlstensdelBerforhancllingstemaimellomoppgjøret20i5
dersom cte lokale parter er enige om det'

e)VedrørencleuteståendeuenlgtretknyttettilarbeídstidmedNorskPsykologforening,
Norsk lektorlag, Econa og
Tekna, su*runniîil;;;;, Ñàie** Juiistforbund,
Dersom
rokarc pq.?', Endrins rorutseuer enighet'
,J-iä:iål';;ffJi#Jffiedsprikr meï1y de
u*i" roritundlingstema i de lokale B-dels
partene ikke kommei'tir'-"iefirt kan clette

forhandlingene i 2015

ä*ttoä

det'
de lokale parter er enige om

f)Partsarbeidvedrsrendeberegnin.gluglidningSpckter-NorskPsykologforening
i¿ã'i"r.-iírãrhandtingene skvldes ulik oppt'atníngav
Mange av uenigher#;;;ñ,,fiprtfrt
Notsùp=vkoiogforening og spekter skal
hvordan gricrningen for psykoroggruppen;;;";;;;ñ*s.

s.
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å utarbeide felles retningslinjer for hvordan glidningen
innen L rnars Z0l5 i et partsar.beid søke

bør beregnes'

ct f)verenskomstens del B for Den norske legeforening
overenskomstens delB
ö.t e,ñòrfø¡es ikke lokale forhandlinger for Den norske legeflorening.
fast
tilsstting av leger i
av
implementering
av
følge
;rrË;,or. Vedrørende tilpasninger som
ipesialiseting gjelder:
følge av at
De lokale pârter skal protokollere hvilke tilpasningersgrl 9k{ forotas i B-delen som
Spekter
kan
uenighet
og
Ved
lokaf
legespesialist.
som
ãet innførËs ny stillingskategori
Legeforeningen gi bistand.
Endringene g¡øresgjeldende fra det tidspunkt helseloretaket innfører fast tilsetting av leger i
spesialisering. EnAringene skal forctas etter følgende prinsipper:
a)

líestemmelse¡

i B-clelen

som er utbrenlig mec{ fast tilsetting av leger i spcsialisering enclres.

b)

parallelle bestcmmelser til bestemmelser avtalt í oùerenskomstens del A2 endres tilsvarende de
endringer sorn er avtalt i del 42.
Med hensyn

til endringen av $ 3'2 i overenskomstens del A2

Parallellc bgstemmelser
fi'a 1,1.2015.

V

i overenskomstenes

gielder:

del B om begrensning

i

daglig arbeidstid bortfaller

AVTALER OM SAMARBEID OC ORCANISERINO AV SAMARBEIDET MED
TILLITSVALCTE

God sykehusdrift og utvikling må baseres på tillitsful1t sama¡beid mellorn arboiclsgiversiden og
arbeidstakerside¡. Fa¡tene viser til hovedavtalen $ 28 og undershekel viktigheten av
hensiktsmessi ge o g godt fungerende samarbeidsordn in ger.
Hoveclavtalen $$ 29 og 45 åpner for at det inngäs lokalt tilpassede avtaler om samarbeid metlom
virksomheten og de tiliitsvalgte samt hvorclan delte samarbeidet skal organÍseres, Partene viser til
disse bestemmelsene og anbefaler at dçt inngås slike avtalor for â sikre gode samarbeídsprosesser
lokalt.
I ref'eratlprotokotl fra drøftinger etter hovedavtalen har begge parter anledning
synspunkter,

VI

ØVRICE FORHOLD

s,79

til å tiemme

sine

øwig+krs,v tae ikk.e

fil fulga'

s,8t

vÊDL\&'E

MEKLER.E,NS FORSLAG
I sak 2014'078 mellom

AKAÐEIVIIKERNE
på den ene side

og

SFEKTER.
på den zurnen sids
vedrørende overenskomstrevisj onen 20 L 4

I

-

Overenskomsf områdc 4 Lov isenberg

OVERENSKOMSTENS DEL A

25.
Overenskomstens del A gjøres gjeldende slik det tiemgär av protokoll datcrt

II

OVE,RENSKOMSTENS DEL

overenskomstens del
følgende endring:

Al

april20l4

AI

gjøres gjeldende slik det ilemgår av protokoll datcrt 6. mai 2014 med

7,/

Yrkesskade
denne
Arbeiclstaker sorn er ramrne.î av on yrkesskade/yrkexykdo*t og sûm hurfitt
goc{lejent ogþstscrtt gjenno*r trygclens endelige veclta{c, tilstð¿s ert engangserstatning
utregnet etter /it ltcet$gcten.r gnmnbeløp på oppgiør$idspunktet,

av vold
Besteffinte*ßx eielder også I tle tilfellet eil qrbelrlstsker blÍr skailet som falge
tl¿lvls
og/etter trxskrþ.a pasíint/bruker på JrítÍden og som ncdfører hel ell¿t
ar b¿ ìtlsufø t'het

e

ller

dø d

tþll,

som
Forsílving,sselslcapet kan kun ovërprøv{t trygdens vedtak dersom dettefremstår
ugy[dig.
er
åpenbartirrikfig ;gfar.\íkringsst:Lskapet vil hevde at vecltaket

Iit

OVERENSKOMSTENS DEL A2 FOR MEDLEMMER AV DEN NORSKE
LECEFORENINC

a)

Økonomi

Med virkning fi'a t, januar 2Al4 gis følgende generelle tillegg:

s.81

kr I l'000
kr 15'000
Turnusleger
kr l8'500
A
kat.
Leger i spesialiseríng
19,000
B
kr
kat'
Leger ispesialisering
C
kr
l9'500
Lefer i spesialísering kat,
tuIedisinstudcnter med lisens

Leger i .spesialisering kat. D gis et generelt tillegg lilsvarende Leger i spesialisering kat. C,

Overleger

kr 29'500

Tilleggene inngår ibasislønn,

jl$

5.3.1 Lønn.

Minimumssatser som ble lokalt avtait i 2013 økes tilsvarende det gencrelle tillegget for gruppen

'l'illegget er brultotif legg. Deltidsansatte gis l'orholdsmessig tillegg'
Vlerknad:
Generelt titlegg kommer i tillegg

til

den saittiede lønn so¡tr arbeidstakere¡t har fra før

Dct innarbcides ny stillingskategori:
minÌmuntslønn kr 630,000

Lege.rpesíctlist

Den lokale minimumslønnen for legespesialist slcal mini¡nrrm tilsvare minirnumslønnen lor Leger
i spesialisering kat, D,

b)

Overcnskornstcns det A2

C)verensko¡nstens dol A2 vicieret.øres med nedenstående endringer.
N..v

inn duills;

Overenskomsten mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Den norske legelorening inneholder
konkrete bestemmelser tbr leger ansalte i sykehus. Overenskomsten er forhandlet mellom partene
rned henblikk på å imøtcko¡nrne de vilkår og rammebetingelser som norsk helsevesen er
underlagt.
Sykehusene er en viktlg del av den norske velferdsstaten. Det er en forutsetning at helsevesenet
organiseres slik at tilgjengelige rsssurser anvendes hensiktsmessig, Legene er viktige
bidragsytere for at sykehusene kan innfri samfunnets krav om kvalitet, tilgjengelighet og

etfektivitet.
Legers faglige ekspertise er viktig for pasientbehandling med høy kvalitet, De skal bidra til at
pasienter får riktig behandling til riktig tid og i et godt behandlingsforløp. Overlegene har viktige
laglige rolle¡ i s),kehusene og ansvar, lorplikteiser og innflytelse må sees i lys av del,

Kravene til kompetanse og evne til å utvikle denne gjennom fhgligc nettverk internt og eksternt
vil fortsatt øke. Kontinuerlig kornpetanseutvikling for ît følge cle økte kavene er nødvendíg.

s.B2

Overenskomstens rammer står ikke alene, Gode prosesser med konkret clialog på de enkelte
avclelinger og sykehus skal sikre en hensiktsmessig utvikling, Det er nalurlig at legene er sentrale

i dette.
Def er viktig å sikre et lullt forsvarlig arbeidsmiljø, Det er et mål t'or partene å bidra til at
sykehusene kan gi pasientene behandling av høy kvalitet og samtidig være attraktive
arbeidsplasser.

Arbcidsnlnncr
Forutseúning:
Arbeidsplaner som gielder på ikafltredeisestidspunktet for ny overenskomst g[elder uforandret

inntil arbeidsplanen endres/sies opp i tråd med bestemmelsene i $ 3.4.

Ny $ 3.a Btablering, endring og oppsigelse av nrbeidsplaner
$ 3.4.t

Arbeídsticlsordningene skal veere slik at legene ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske
belastninger, og slik at det er mulÍg å ivareta sikke¡hetshensyn, j fl. am¡. $ l0-2 ( I ).

Involvering av legene ved deres tillitsvalgte i etablering av arbeidsplaner er et suksesskriterium
t'or en hensiktsmessig arbeidstidsordning. Som en følge av dette skal det tilrettelcgges tbr dialog
mellom arbeidsgiver og tillítsvalgte gjennom hele prosessen,
$ 3.4.2

Detsom legene artreider til ulike tidel på døgnet, skal det utarbeides en arbeiclsplan som viser
hvilke uker, dager og tider den enkelte lego skal arbeide, jf. aml. $ l0-3.
$ 3.4.3

Etablering av ny arbeidsplan skal skje gjennom følgende prosess, dersom ikkc annet avtales
lokalt:

Trinn Il
Utarbeidclse av nktivítctsplrn
Arbeidsgivel skai utarbeide en aktivitetsplan fbr planperioden, En aktivitetsplan er cn oversikt
over lorutsigbare aktiviteter sorn forekommer i cnheten i løpet av døgnet/uken.
Aktivitetsplanen skal ;
- Sik¡e tilfreclsstillende kvalitet på de tjenestene som skal uføres
- Sikre oversikt over rutinemessig arbeid (direkte pasientrettet arbeid,
koordineringsoppgaver/samarbeid med helsepersonell i og utenfor virksomheten,
dokumentasjon, rappoftering, faste møter, tid tilopplæring/utdanning (fordypningstid.
poliklinikk, operasjonsdager etc), mottak av nye pasienter mv,)
Trinn

2;

Utarbeidelse av bemanningsplan

s.83

i aktivitetsplanen utarbeide bemanningsplan'
Arbeirisgiver skal ûrecl utgangsp.rnkt
over rrvor nange reger og hva srags kompetanse det er bchov
bemanningsplan
Ën
"CI,
skai inneholde opplysninger om
åugenc i planperioden. Bemanningsplanen
plã.
srarter og slutrer.
når
dagarbeid/vakt
for
"ritã
og ticrspunkt
äägã*u*i4*t og uuî.t"n* t*ngå*

J;;;d;ikt

Aktivitets- og bemanningsplan giorcs.tilgjengelig for'.tlllits'valgte
Trlnn 3l
titgjengelig for tillitsvalgte'
n.uåi¡råi"., ejãi;ttiuit.tupion- og bemãrrningsplan
mer'
Drøftlngsmøte vedrørende. behov for utvidet arbeidstid med
redegiøres
hvordet
drølling
innkalle tillitsvalgt til
Årù*i¿rgi"*r skal før aibeidsplanen urarbeides
iltvidet
r* Jiiuit"rs- og bemanningsplanen som glunnlag for ciløfting av eventuelt behov for

Trinn

4l

arbeidstid.

fremkommer'
Det føres referat fra møtet hvor bcgge parters synspunkt

Trinn5:Etableringavavtaleomutvidctarbeidstid

for enhetens lcger'
Ãrüåiorei*r sk¿l veci beäov for urvider arbeidstid giøre dette kjent
omfang legcn ønsker å
i
hvilket
nrn *ntîrr, lege skal innen en gitt frist rneddele arbeiclsgiver
arbeidsgiver orn utviclet a¡beidstid.
delta. Legen kan la seg bistå av"tillitsvalgt i dialogen mecl
Avtale om utvidet arbeiclstid signeres av begge partcr'

6:

Utarbeidelse av arbeidsplan
arbeiclstakers ferie, fritid og
Når aktivitetsnivået er-avklart, bemanníngsplanen er lagt, dsn enkelte
en
*u.id*¡ri. periocler ei fordelt og tilgiengelige rcssurs€r definert, skal arbeidsgiver utarbeicie
g
alle de ovenstående elemenrer
arbeidsplan i samarbeid med aelittitwalgle (it" aml, l0-3) hvor

Trinn

fremkomnrer.

7r

Fastsatt anbeídsplan giøres kjent
leger minst fire uker
Arbeidsgiver fastsetter aiu"idrpiu"*nî g gør ã"nn- kjent for enhelens
ikrafttreden.

Trinn

$ 3.4.4

EndrÍng

î"¿ u.t ou brZndring i arbeíclstídens

t'ør

inncleling, skal arbeidsgiver så sna¡t som mulig ta initiativ

til utarbeidin g av ny arbeidsplan, jf. pkt' 3'4'3'
Enclret arbeidsplan skal utarbeides

i samarbeid med tillitsvalgt og giøres kjent etter

bestemmelsene i an¡l. $ l0-3,
varsle den
ved behov for enclring i ontfang/antctll timer tttvidet arbeidstid skal arbeidsgiver
ft'erntidig behov for utvidet
enkslte lege og tillitsålgt. Rruãia.giver skal sarntidig informere om
dersom legcn ikke
arbeiclstid. Den enkclte lîge skal inncn en gitt frist meddsle arbeidsgiver
arbeielsticlsigleres
utvidst
ny
om
Avtale
ønsker rrtvidet arbeidstìd it.å,l med arbeidlgivers bchov.
av begge parter,

tillitsvalgt og varsles med fire ukers frist'
Enclret arbeidsplan skai utarbeides í sama|beid med

s,84

avtale om utvidet arbeidstid
opptiinls.e av avtate om utvidet arbeidstíd gielder en giensidig oppsigelsesfrist på

S 3,4.5 Oppsigelse av

i.a

Endret arbeiclsplan skal utnrbeides
bestemmelsene i aml. {j l0-3'
$ 3.4.6 Særskilte

i samarbeid mcd tillitsvalgt, jf,

I

uker.

$ 3.4'3 og varsles etter

forhold i poriode.r med fericawikllng

Arbeidsgivcy skal så tidlig sorn mulig ta initiativ overfor tillitsvalgte til å drøfle fastsctting av
tbriefiiticl samt c¡vercrdnede fbringer og uthrdringer i l'orbindelse med i'erieavviklingen'
Herunder skal partene drøfre omfang og behov for vikarer/innleie.

Aktiviteten i perioder med ferieavvikling skal være i samsvar med den bemanningen som
virksomheten til enhver tid har tilgjengetig.
Vecl etablering av nye arbeidsplaner í perioder med ferieawikling, skal arbeiclsgiver ha særskilt
fokus på at legene ikke utsettes f'or uheldigs fysiske eller psykiske belastninger,
jt'' $ 3,4. L I ctonne forbindelse vises det også til $ 3.5,2 (vaktplikt), som sier at
ärbàidsUelastningen som hovedrçgel skal tbrdeles jevnt mellom de legene som omfattes av
vaktorclningen.

ln¡plcntentcri¡rg av

li*t filscttiüg ¡ry lcægj

sposialiseri¡lg

Arbeidet mecl å implemeniere faste stillinger for leger i spesialisering i sykehusspesialiteter,
igangsettes ved at ieger ansettes last så tidlig som rnulig og senest t,7.2015 ved sykehus' Dette cr
ikks til hinder for at fast ansettelse kan tilbys leger som allerede sr ansatt i tidsbegrenset stiiling
som lege i spesialisering.
.2Q15 skal arbeidsgiver forberede implementering av ny modell, herunder utarbeide
samarbeidsavtalcr meliom sykehusene der hvor det er behov t'or det. Inni-asingen av laste
stillinger gjelder alle stiitinger med unntak av
Frem

til

1.7

o
o

vikarÍater etter aml $ 14-9

(t)

b

øremerkede stillinger for leger i spesialiteter utentbr sykehus

tidlig som rnslig eg senest innen L7 .2A1.5 skal alle stillinger for leger i spesialisering, som
ikke er vikariater etter aml $ t4-9 (l) b eller øremerkede stillinger for leger i spesialiteter utenfior
sykehus, utlyses som faste stillinger.
Så

For leger som er midlertidig ansaft i stllling som lege i spesialisering per 30'6.2015 (alternativl
lra en tidiigere implementeringsdato), videreføres de særskilte bestemmelsene for leger i
spesialiserin gi A2 uendret, herunder g 2.3 og kapittel 6 (overenskomstperíoden2Al-2-2014), frem

til

faste stillinger er implementert,

s.85

Legovpeoiatist.katcgorienelmentforenbegrenseTovergangsperiode,etleratlegenergodkjent
ovarlege'
er ansatt i en stilling som

õti-iù

og

rørlegen

Legespesialist-kategorien
raste stillingen som lege i

til å lyse ut stilling som legespesialist'
ferdig spesialist i den
r.g* i ,prriutir*ring som blir

Del er ikke anlerlning
forbeholclcs

spesialisering'
disse forutsetningene er
skaljevntíg drøfte hvorvidt intensjonen i
Legeloreningcn
og
Spekter

oppfylt.
Dct gjøres følgende endringer

i ovcrenskomstens del A2;

tjeneste
$ 2.2 Ambltlerende
folgende tillegg:
Bestemmslsen videreførcs med
tjõncstssted ãi ambulerende denesle ' Unntakþr clette er
Tjenostc i sykehuset *i-*fo, nvtalt
arbeidsavtalen må rttføre for å tilfredssrille kruv
lege t rp-iii'tiiiiittg i ítenÍrctd til
ûeneste so¡n
'o
m ie I Ie n de tj i ne s t c i'spe s i al is

tt'ttcl a n n

i

ngen'

$ 3.2 Alminnelig nrbeådsticl

Nytt frerde tedd:
}verleger og legesPesialist
eller passivt arbeidpå.a'bei6sstedet
Dersom ¿et i clen of*inn*iie" arbeidstiden er oppsatt +tiY¡.
35,5 timer per uke i gjennornsnitt'
arbeidstid
megom kl. 20.00 oe [i. oo.õo er den almi*elige
Det kan avtales at tilsvarende gjelcler for hjemmevakt'
Turnttslege og lege î spesiali'seríng
arbeid mellom
arbe"iclstiden er oppsatt aktivt eller passivt
Dersom clet i clen
gjelnornsnitt'
i
uke
"f*inn"fig*
per
timer
35,5
kl. ?0.00 og k1. 06,00 er deîr alminnelige ubei¿itid

Merknad:
per uke (i henhold til
For leger som per 3A.6.20t5 har en ¿lmi¡nelig arbeidstid på 35,5 timer
ticlligeì'e sikringsbestemmeiser), viclerefløres ditte som en personlig ordning'

reisetid'
$ 3.4 Rotasjonsordnínger og arnbulerende tjeneste '
reisetid
Overskrifìen endres ril Ambttlerende tieneste
enkelte legc om

Når legen inngår i ambulerende deneste if fi z.z,skal det inngås avtale mecl den
reisétiåen skal honoretes, eventuelt inngå i den alminnelige
hvordan den dokumenterbare
"ksiru
arbeidstiden.
$ 4.2

Utdanningspermisjon

Bestemmels*n

J*

utdanningspermisjon gjøres gieidende også for legcspesialist'

s,86

65.3.

t Lønnsdefinisj oner

;Rotasjonsorcln ing" utgår'

Mini¡numslønn
innføring av ny rninimirmslønn for legespesialist på kr 630.000
ô 5.4

$ 5.7

Uforutsette vakter

Siste ledd endres til;

For overordnedc leger og legespesialíster avta.les dette lokalt.
$ 5.8 Tilfeldig overtid
Sìste ledd endres til:

For overordnede leger og legespesÍølí,vter avtales detlÊ lokalt,
$ 5.9 Kompensasjon

for rotasjonsordning

Besternmelsen utgår.
$ 6.1 Utlysning og ansettelse
Bestemrnelsen endres til tblgende:

Aile stillinger med varighet ulover 6 måneder skai ul.lyscs.
Vecl uttysnirrg skaidet opplyses om hl,a. 0øl.genÅe:

.
.

spesialitet

opplysninger om hvor spesialiseringen skal utførcs

Ved inngåelse av arbeidsavtalen skal sykehuset lrernlegge en utdanningsplan frlr den enkelte
lege. Utdanningsplanen skal sikre en effektiv gjennomføring av spesialiseringsløpet.
Legene har sin/àste an,tëltel.re på det sykehuset rler spesínliseringsløpet stdrÍër, og beho[der
dette etter oppnådd spesíalitet.

$ 6.4 Forlengelse
Bestemmelsen utgår.

Tillegg til g 4.1
Overleger og legespesialist gis pennisjon med full lønn etter tjenesteplan i inntil l0 dager per år
til kurs, kongresser og møter. Den enkelte lege skal søke om permisjon så tidlig som mulig og
leder vurdercr det aktuclle kurs mv, i henhold til avdetingens kompetanseplaner/behov, j L
hovedavtalen g 44,

s.87

Forutsetning:

Auìã, U¡ fr;lnect lønn (antu[t dager) kommer
i overenskowstenøs ¡lel B'

ikke

i titlegg til evenhrclle

tilsvcu'enc[e bestemmelser

(endringen giøres gieldende fì'a
Arbeidsticlsbesternmelsene i A2 prolongeres med i'ølgende unntak

i.1.20t5):
Nyulgqkli-$ Àå.
Ãibãidstid som ikke er vakttjeneste legges som hovedt'egel i tidsrommet mellom kl. 07,00 og
18,00 i ukens 5 første dager, Leger som ikke går i vakt kan i tillegg pålegges kveldsarbeid frer¡
til kl. 19,00 i ukens 5 første dager inntil I gang per måned i gjennomsnitt.
Forutsetning:

parallelle bestem¡nelser i oyerenskomstenes del B om begrensning i claglig arbcidsticl bortfaller
f¡a Ll ,2015.
bll¿l! nunkt unclc¡' L)-:

D.t gt, k.*p-"*rlon fot orclirrært arbeid i tids¡ommet kl.

17,00

til I9,00 med.0,t)27

o/o

av

basislønn per time.

Me{knacl til overenskomstens del A2i
bet er med lijemmel i Aml $ l0-12 (4) avtalt unntak fra lovens arbeidstidskapittel. Arbeidsgiver
og den enkelte lege kan giøre avtale om utvidet tjeneste (UTA) jfr. Overenskomstens $ 3.3,
Arbeidsgiver kan også i tilfeller der det ikko cr gjort slik avtale, etablere vaktordninger som
innebærer at legene arbeider innenfor rammon av de bestemmelser sorn er gitt i Overenskomstens
$ 3,5_3.

Det vises for øvrig fortsatt

til Arbeiclsmíljølovens $ 10-2 (4).

AvtaLt arbeidstid kan gjcnnomsnittsberegnes.

Codtgjørelse [or vakter som er iastsatt i overenskomstens del B boregnes, med mindre noe annet
er avtalt lokalt, av basislønn stik den er bcskrevet i $ 5.3 i dei A?, Det vises også til protokoll fra
avsluttencle forhandlinger mellom Spekter (tidligere NAVO) og Akaciemíkerne den 3l. januar
2003, punkt 2 arnet Ledd. Aktuelle B-deler presiseres i henhold til detts.

c) De lokale parter skal innen 1. novembe
samlet overenskomst.

IV

r 2Al4

recligcre inn endringer og titarbeide cn

OVERENSKoMSTENS DEL B

s"88

Overenskomstens del B gjøres gleldende slik det frerngår av protokoller fra dc lokale

forhandlingene.
Det giennomføres ikke lokalc forhandlinger for Den norske legeforening. Overenskomstens del B
prolongeres. Vedrørende tilpasninger som følge av implementering av flast tilsetting av leger i
spesiaiisering g.ielder:
De lokale parter skalprotokollere hvílke tilpasninger sorn skal foretas i B-delen som følge av at
det innfø¡cs ny stíllingskotegori sorn legespesialist. Vcd lokal ucnighet kan Spekter ug
Legef'oreningen gi bistand.
Endringene gjøres gjeldende fra det tidspunkt sykehuset innfører fast tilsetting av leger i
spesialisering. Endringene skal floretas elter følgende prinsipper:
a)

Bestemmelser i B-clelen som s{ uforenlig med fast tilsetting av leger ispesialisering endres,
b)

Parallello bestemmçlser til bestemmelser avtalt i overenskomstens del A2 endres til.qvarcnde de
endringer som er avtalt i de| A2.
Med hensyn

iil

endringen av g 3,2 i overenskomstens del A2 gielder:

Parallelle bestcrnmclscr i ovcrcnskomstenes del B
'¡m bcglensning i dagtig arüc:idstìd bortfaller
fra 1.1,2A15.

V

AVTALER OM SAMARBEID OG ORGANISERING AV SAMARBEIDET MED
TILLITSVALGTE

Gocl sykehusclrifl og utvikling må basercs på tillitsfultt sanrarbeid mellom arbeidsgiver.siden og
arbeidstakersiden. Partene viser til hovedavtalcn $ 28 og understreker viktigheten ãv
hensiktsmessigc og godt fungerende samarbeidsordninger.

Hovedavtalen $$ 29 og 45 åpner iìor at clcf inngås tokalt tilpasscde avtalcr om samarheid meilom
virksornheten og de tillitsvalgte samt hvordan dette samarbeidet skal organiseres. Partene viser til
disse bestemmelsene og anbet'aler at dst inngås slike avtaler l'or å sikre gode samarbeidsprosesser
lokalt.

I referat/protokoll tia drøtlinger etter hovedavtalen har begge parter anledning tii å fremme sine

synspunkter.

VI

ØVRIGE FORHOLD

s.89

gis ikke til arbeidetaksre $om Er fratrådt fø¡ ovcleîskomstens vedtakelsç,
Dc avtalte tilleggene
etterbetaling av
iríti.¿.1í*o skytder penejolgrine. D9t fororal ikke omragning og
førveåtakolsen.
skifttillegg m.v. for arbeid utført

ffi*ñr;

;räüili;gg,

Paræne's øvngekrqv tas ikke

til fblge'

s.90
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Helse Sør-Øst RHF
Gode og lil<everdige helsetienester til alle som
trenger clet, når' de trenger clet, uavhengig av aldel
bostecl,'etnisk bakgrunn, kiønn og økonomi.
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Ressurser som skal b¡stå dere
Fra TRP:
a
Inge Pettersen
a
Per Anders lfarness
o
Henning Moen
3
o

100%o

100%
3Oo/o

t

Siv Søgnen

5Ùo/a

o

Gro Mette Defries

50%

a

Marielle Lae Slyngstad
Arne E. Aas

2Ao/o

(tr

t

20o/a

FTaWHF:

.
o

Susanne Svarverud
Gro Melbye & co.

HELSE

o

t.r
I

SøRøST

..w
-

TRP organisering Z0lG
Pro-sir'[<teic:

r\rint di¡

¡tfo¡

Styringsgruppe
Lecler: 1/iscucl¡:t r.ì ir
Dir'. nrcclisin og helsetìg, tiR dir
Rcpr. ok. rn.ci clle'lsc'og tekno. ISO RIIF
Di rolrtrrr. HR, okotrollri, :.egnskap.Sp
? Errtker
r,3KTV

r
¡"-¡

?
P
o

',

liil, "i

Proj!.1.t,

,'

-;llrr-t.rl rt

I

Or

1....\rrr

I'

-

r.l!

1

n i tì

¡t

,'¡rl
L1 I

I

'

'--11.: a':'rr,.r

r l'iiT

r:a

i: : 1., ', .-, -,'r.
L rl' :r¡: ,' -

¡ , rl

II

Repporter,
e!¡t¡tser¿

Iì l.{;t(}¡t,1.1

tl I Mt't:,.i1'5ll:^trf

t,. "
Hl:t st.t ()lìI l'^titìNf.

rrr
-

lii Ì,,¡,.¡1.
f'',,¡:'

HELSE

too
I

SøR-øST

.:-..Í

"qil

a

U)

Krav fra HOD om planleggingshorisont for bemanning og timetildeling
på minimum 6 mnd.
planhorisonten for bemanning legger grunnlag for timetildelingen,
altså må man planlegge bemanning slik at man tar høyde for:

o

Kjent aktivitet

.
.

Kjent fravær
Kjente ressurser

o

\¡
a

a

Riksrevisjonen peker på manglende bruk av aktivitetsdata i
arbeidstidsplanleggingen og manglende samarbeid mellom kliniske
enheter
En fremtidig integrasjon mellom DIPS og Gat forutsetter at
oppgaveplanlegging giøres i Gat

I

HËt*SË

rrü
I

SC|RøST

Hensikt i et pasient- og mêdarbei

'
o
'
t
r
lJ

o

'

cxt

'
'
r
'

Faglig forsvarlig bemanning i forhold til planlagte pasientforløp
Avstemme ressursbruken i forhold til planlagt aktivitet
Muliggj Øre planhorisont for timetildeling på min. 6 mnd. gjennom
forutsigbar og pålitelig bemannings- og oppgaveplanleggi"g
Samordne bemanningsplanleggingen for samarbeidende

personell/seksjoner
Mer forutsigbare arbeidsplaner for ansatte, med mulighet for aktiv
medvirkning på egen arbeidsplan og ferie mv.
Sikre hensiktsmessig fordeling av ubekvem arbeidstid
Gi bedre mulighet for kompetanseplanlegging
Gi bedre rnulighet for å skjerrne arbeidstid til FoU
Forberede avdelingen på integrasjon mellom Gat og DIpS, med
automatisk averføring av oppgaver til timebok
o
HELSE I. o SøRøST

o

Hvordan kom vi hit?

v
P

o

\o

r
'
.
'
'

Oppstart i april
Innhentet erfaringer fra 4 foretak i HSø, sarnt Helse
Bergen, UNN og Helse Nor d-Trøndelag
Utarbeidet utkast til metodikk
Gjennomgått og godkjent av referansegruppe for pilotering
Pilotforetak valgt ut på bakgrunn av kriterier

WHF og SIHF

'

Avdelinger valgt ut i dialog med HR i foretakene
Med. avd. Bærum sykehus
Kir. avd. Lillehammer [oppstart novemberJ
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Hvorfor en p il ot?
a

Hensikten med å pilotere er å teste metodikk og
måleindikatorer i realistiske omgivelser. På denne måten
kan man oppdage feil og korrigere disse før en
tilgj engelissi øring for alle helseforetak.

I

Det dere får er ikke et ferdig produkt, men noe som en
referansegruppe har sagt er ((godt nok> til å testes i praksis
- og så skal vi lære, justere og ferdigstille på bakgrunn av
erfaringene vi gjØr sammen
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Forsldeller fra BRASSE
BRASSE
I

Medarbeiderdrevet
prosess

?
H
F

a

Ender i en handlingsplan
som skal gjenn omføres

a

Fokus på å løse et bredt
sp ekter av utfordringer
gjennom en styrt prosess

a

Griper ikke inn i Gat rent

teknisk
a

Gjennomprøvd og modent

Metadíkk

r

Lederdrevet prosess
o Ender i nye arbeidsplaner
som skal iverksettes
. Fokus på
arb ei dstidsplanl egging
gjennom en styrt prosess
' Praktisk bruk av Gat er i
fokus - forenklin g/kvalitet
o Prøves nå ut for første
gang
a
o

H ELSE .. o SøR-øST

Metod¡kk for langt¡dsplanlegging
og aktivitetsstyrt bemanning
v,
P
t\)

F*

Begrepsdefinisjoner
Langtidsplanlegging

Aktivitetsstyrt bemanning

inkludert
oppgavetildeling, i Gat har til
enhver tid en gyldighet på
minimum 6 måneder. Planen er
aktivitetsstyrt og det brukes

Alaivitetsstyrt

Arb eidsplaner,

ln
H
H

(,

ikke manuelle sidesystemer
som overstyrer planen, slik den
foreligger i Gat.

emanningsplanlegging tar
utgangspunkt i det definerte
behovet enheten har, innenfor
rammen av tilgj engelige
årsverk. Behovet vil variere
innenfor døgnet, uken, måneden
og året. Detias hensyn til kjente
svingninger i aktiviteten, kjent
fravær og kjent ressurstilgatrg,
og man får derfor bedre
samsvar mellom bemanning og
arbeidsoppgaver.

b
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Aktivitet tilpasset
*

mål og behovl
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detal¡
Uta rbeide
Ana lysere

aktivitet og
bemanning

?
F
F

ul

*

SamskaPt
p la n leggin g

1
Faktabasert,
forståelse av drift,

bekrefte/avkrefte
antakelser

Seksioner som
påvirker hverandre
planlegger sammen
og velger løsninger
sammen

Dag-til-dag
styring

aktivitetsplan
*

og
arbeidsPlan

*

\
Ðetplanlegges for
kient fravær og kient
aktivitet, på
bakgrunn av kfente
ressurser. 6 mnd.

Hvordan ta kloke
vals når Planen
mØter hverdagen?

planhorisont inkl-

oppgaver-AltiGat!

I
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Valg av plantype
Utfordringer med rullerende planer
Ikke mulig å planlegge kient fravær uten hielpeplan
R.isikerer at en stadig må endre avtaler [og lønn)
Gir øktarbeidsbelastning og høyere brukerterskel

o

a

Y
F
P

Metodikken bygger på planer som justerer for kiente variasjoner

Kalenderplan

{

a

Hva med ønskeplan?
Tids- og ressurskrevende

Teknisk utfordrende ved endringer i stillingsforhold m.v.
Flere b5rtter og forslq¡vninger på avdelinger med Ønskeplan
Mindre oversikt over kompetanse på vakter
o
HELSE oro SøR-øST

o

Hva blir nytt for dere?

'

?
H
F
Co

'
'
.

En rød tråd gjennom hele prosessen, der man i stØrre grad

tar henslm til samarbeid mellom seksjoner
Fraværskartlegging gjennom verkt Øyet<<ukeplanperiode>>
Bruk av aktivitetsplan i Gat fheter ( døgnnytmeplan> i
VVHFJ

Planlegging av oppgaver i arbeidsplanen
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Hvordan involverer metod¡kken

tillitsvalgte?
An

a

U

lyse re

Sa

aktivitet og
bema

mska pt

a

ktivìtetsplan

planlegging

n n ing

ta rbeide

og
a

rbeidsp

Dag-til-dag
styring

la n

?
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Helst allerede her!

Minimum her.,.

[og det g¡ør vi hos dere)

(som i dag)

Og alle regler

for samarbeid - aWaler og involvering gjelder

som før

o
o
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Plan for pilotering

v)
H

N

o

AKTIVITET

START SLUTT

Avtaler, informasjon

22.08.2016

26.09.2016

Fraværskartlegging

29.09.2016

21.10.2015

Analysere aktivitet og
bemanning

29.08.2016

16.09.2016

Samskapt planlegging

L9.09.2016

23,A9,20t6

Utarbeide aktivitets- og
bemanningsplaner

26.09.2016

28.L0.2016

Samarbeidsmøte

31.10.2016

04.11.2016

07.11.20L6

02.t2.20L6

Uta

rbeide a rbeidspla ner

Drøfting og

iverksening : 05.12,2016

NOTATER

NB! HøstferÍe uke 40

Vår + sommer (2 planperioder, uten jut)

09.12.2016
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Hvem g¡Ør hva?
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a
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Prosjektet skal ikke gjørejobben for dere...
Dere skal fysisk gjørejobben, akkurat som i dag
en litt annen måte

- men på

Når dere stØter på problemer er vi ffsisk tilstede, lett
tilgjengelige og kan hjelpe dere!
Vi gir nødvendig opplæring i det som er nytt for dere
Metodikken tilgiengelig på nert

a
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Hva treffer dere nå?

s
¡

I

Fra neste nke...
a

?
P
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a

Analysere aktivitet og bemanning
Hente spesifiserte data selv der de er lett tilgjengelig
Bistand fra controller/virksomhetsdata på resten
Fraværskartlegging
Opplæring i bruk av verktøyet

Om ca,4 uker.,.
Samskapt planlegging, en hel dag!
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GENERELT

Rikslønnsnemnda har i sak 212016 behandlet arbeidstvisten mellom Akademikerne
og Arbeids giverforenin gen Spekter (helseforetakene) i forbindel se med
tariffoppgjøret 2016.
Nemnda har hatt følgende sammensetning:
Lagmann Dag Naf'stad, leder
Professor Steinar Strøm
Direktør Anne-Britt Evensen Norum
Nestleder Tor-Arne Solbakken, LO
Forhandlingssjef Rolf A. Negård, NHO
Nestleder Christian Grimsgaard, Den norske Legeforening
Forhandlingssjedf Hanne Gillebo-Blom, Norsk overlegeforening
Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter
Administrerende direktør Olav Klausen, Helse Fonna HF

Etter lov 27 . januar 2012 nr. 10 om lønnsnemnd i arbeidstvister
(lønnsnemndloven) $ 3 (3) skal partene i den enkelte tvist hver utpeke to
medlemmer av Rikslønnsnemnda. Når nemnda skal fatte beslutning, er det bare ett
av medlemmene fra hver av paftene som har stemmerett. Partene skal bestemme
hvilket av medlemmene som har stemmerett, jf. lønnsnemndloven $ 4 (3).
Akademikerne har utpekt Christian Grimsgaard og Hanne Gillebo-Blom som sine
representanter i nemnda. Christian Grimsgaard har hatt stemmerett.
Spekter har utpekt Anne-Kari Bratten og Olav Klausen som sine representanter i
Anne-Kari Bratten har hatt stemm erett.

nemn da.

Under hovedforhandlingen har jurist Jan Eikeland og advokat Bjørn Ove Kvavik
vært prosessfullmektiger for Akademikerne og fagsjef Cathrine C Hennig har vært
prosessfullmekti g for Spekter.

Fagdirektør Eli Mette Jarbo og seniorrådgiver Bodil Stueflaten har fungert som
sekretærer for nemnda.
Partene har gjort rede for sine standpunkter ved skriftlige innlegg og muntlig
prosedyre under hovedforhandling 13. februar 2017 og cttcrfølgende nemndsmøte
13. og 27.fiebruar2017.

Etter rådslagning og stemmegivning ble det 27. februar 2017 avsagt slik:

il

KJENNELSE

1

SAKSGANGEN FREM TIL BEHANDLING
RIKSLØNNSNEMNDA

I

Tvisten er oppstått iforbindelse med tariffoppgjøreti2016 og gjelder
overenskomstområde 4 (Lovisenberg) og overenskomstområde 10 (Helseforetak)

3

Etter brudd i partsforhandlingene varslet Akademikerne 10. juni 2016
plassoppsigelse for 329 medlemmer i overenskomstomúde 4 og 19 583
medlemmer i overenskomstområde 1 0'
Riksmekleren nedla forbud mot arbeidsstans 13. juni 2016 og innkalte partene til
mekling. Akademikerne krevde 1. september 2016 meklingen avsluttet og varslet
plassfratredelse for 194 medlemmer fra arbeidstidens begynnelse 7. september
2016.
Det ble giennomført mekling 5. og 6. september. Mekleren konstaterte at partene
sto så lalgt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som
kunne forventes å bli anbefalt av begge parter. Meklingen ble avsluttet uten
resultat klokken 00.30 natt til 7. september 2016.
Streiken ble trappet opp med ytterligere I l9 medlemmer fra arbeidstidens
begynnelse 9. september, 185 medlemmer fra arbeidstidens begynnelse 17.
sepiember, 35 medlemmer fra arbeidstidens begynnelse 24. september, 36
-àdl".-.r fra arbeidstidens begynnelse 27 ' september og 26 medlemmer fra
arbeidstidens begynnelse 3. oktober.
partene ble inn kalt til ny tvungen mekling 5. oktober. Mekleren konstaterte at
partene etter fire ukers streik fortsatt stod svært langtfra hverandre. Begge parter
meddelte at de ikke fant grunnlag for å kunne komme fram til mulige
mellomløsninger. Det var således ikke grunnlag for ä anta at ytterligere mekling
ville kunne lede til en minnelig løsning.
Det ble meldt ytterligere opptrapping av streiken med l3 medlemmer fra
arbeidstidens begynnelse 6. oktob er og20 medlemmer fra arbeidstidens
begynnelse 10. oktober. Da streiken ble stoppet var det varslet opptrapping for
yttérligere 54 medlemmer fra arbeidstidens begynnelse 13. oktober.
Streikeuttaket i konflikten omfattet leger, psykologer, ingeniører, jurister,
økonomer, samfunnsvitere og tannleger.
Da streiken startet omfattet den et begrenset antall leger ved Oslo
Universitetssykehus HF, Sykehuset i Østfold HF, Helse Bergen HF, Helse
Stavanger HF og Finnmarkssykehuset HF, og Helsetilsynet konkluderte slik i sin
vurdering 7. sePtember:
"Statens helsetilsyn finner at omfanget av streiken med uttak av et
begrenset antall leger ved [......] håndteres ved at enkelte pasienter får
utsatt behandling bare dersom det er forsvarlig. De aktuelle helseforetakene
har i mindre grad hatt behov for å omdisponere personell og har ikke hatt
behov for å søke dispensasjon fra streiken for noen av legene.

Med bakgrunn i dette har vi vurdert at det foreløpig ikke er fare for liv og
helse for pasienter som følge av den pågående streiken'"
Etter hvert som streiken ble trappet opp ble det meldt om stadig flere utsettelser og
at det ble stadig mer krevende å ha oversikt over situasjonen.
Da streiken ble avsluttet 7. oktober var den inne i sin 5. uke og omfattet 628
medlemmer av Akademikerne ved følgende 13 helseforetak: oslo
Universitetssykehus HF, Akershus I Iniversitetssykehus HF, Sunnaas sykehus HF,
Sykehuset Østfold HF, Sykehuset Innlandet HF, Vestre Viken HF, Sykehuset i
4

Vestfold HF, Helse Stavanger HF, Helse Bergen HF, Helse Møre og Romsdal HF,
St. Olavs Hospital HF, Nordlandssykehuset HF, Helse Nord RHF og
Finnmarkssykehuset HF. Den varslede opptrappingen fra 13. oktober ville også ha
rammet Universitetssykehuset Nord-Norge.

I rapporten fra I l. oktober konkluderte Helsetilsynet slik:
"Den aktuelle situasjonen mecl uclekkedc vakter ved Norcllandssykehuset
HF innebærer at det har oppstått fare for liv og helse som følge av streiken.
Omfanget av utsatte konsultasjoner, undersøkelser og behandlinger g¡ør at
det ikke kan utelukkes at det pr i dag finnes patologiske prøver og andre
hendelser som medfører fare for prognosetap og funksjonsfall.
De akkumulerte konsekvensene med et stort omfang av utsettelser av
undersøkelser og konsultasjoner innebærer dessuten en overhengende
risiko for at tjenestetilbudet skal bli uforsvarlig en lengre periode også etter
endt konflikt."
På bakgrunn av Helsetilsynets vurdering innkalte statsråden partene

I

l.

til

møte tirsdag

oktober klokken 18.30.

På statsrådens forespørsel bekreftet begge parter at de ikke sånoen
mulighet for å komme til enighet. I lys av dette og Helsetilsynets rapport
informcrtc statsrådcn partcnc om at Rcgjcringcn ville gripe inn med
tvungen lønnsnemnd i konflikten, På anmodning fra statsråden sa

Akademikerne seg villig til å avslutte streiken umiddelbart og gjenoppta
arbeidet.

Vecl lcrv 20. desember 2016 nr. 104 om lønnsnemnclbehandling av
arbei dstvi sten m el I om Akadem ikerne o g Arbeids giverforenin gen Spekter
i forbindelse med tariffoppgjøret2016 (helseforetakene) ble det bestemt
at arbeidstvisten skulle avgjøres av Rikslønnsnemnda. Loven har
følgende ordlyd:

$1
Tvisten rnellom Akadernikeme og Spekter i forbindelse med tariffoppgjøret 2016
skal avgjøres av Rikslønnsnemncla.
$2

Det er forbudt å iverksette eller opprettholde arbeidsstans, jf. lov 27. januar 2012
nr. 9 om arbeidstvister (arbeidstvistloven) $ I bokstav Ð og g) for å løse tvisten.

i lov 27.januar 2072 nr. 10 om lønnsnemnd i arbeidstvister
(lønnsnemndloven) får tilsvarende anvendelse.

Reglene

li3
Loven trer i kraft straks. Loven opphører å gjelde når Rikslønnsnemnda har avsagt
kjennelse i tvisten.
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PARTENES PÅSTANDER

2.1

Akademikerne

Akademikerne-Helse har nedlagt slik påstand:

1. Enighetspunkter
De overenskomstdeler hvor partene enten sentralt eller lokalt er blitt enige, legges
til grunn.

2. Arbeidsplaner
Prinsipalt:
Andre ledd i A2 $ 3.6.3 Vernebestemmelser endres slik:
Arbeidsplanen skal settes opp og rullere etter et fast mØnster basert på antall
leger i vaktsjiktet. Arbeidstiden organiseres slik at den ikke overstiger 60 timer for
noen enkelt uke.Den daglige arbeidstid, inkludert spisepauser, skal ikke for noe
enkelt vaktdøgn overstige l9 beregnede timer.

Subsidiært:
Arbeidstidsunntakene avtalt med hjemmel

3. Beregning

i

$ 1 0-12 (4) videreføres ikke

av tilstedevakt

Andre ledd i A2 $ 3.6.1 endres slik:
Tilstedevakt beregnes i forholdet L'1.
Tredje og fierde ledd i A2 $ 3.6.1 strykes.

4. Vaktfritak

for gravide

A2 ç 3.6.4 annet ledd Fritak for vakt endres slik:
Gravide som er i de tre siste måneder av svangerskapet og kvinner som ammer har
rett til fritakfor vakt. Ved slikt vaktfritak skal de følge øvdelingens normale
dagarbeidstid. Gravide som fritas for vakt i medhold av denne bestemmelsen
beholder full lønn, jf. overenskomstens del A 1, pkt. I ' 1 .

5.

Lønnsoppgiør

- virkningstidspunkt

Prinsipalt:
Virkningstidspunktet for medlemmer av Legeforeningen fastsettes
2016.

til

I . januar

Virkningstidspunktet for medlemmene av Norsk Psykologforening, Econa,
Samfunnsviterne, Tekna, Samfunnsøkonomene, Norges Juristforbund og Den
norske tannlegeforening fastsettes i samsvar med enighet i den enkelte B-del'

Subsidiært:
Virkningstidspunktet fastsettes

til

19' juni 2016.
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Atter subsidiært:
Virkningstidspunktet fastsettes tll 26.juli 201 6.

2.2

Spekter

Arbeidsgiverforeningen Spekter la ned følgende endrede påstand i
hovedforhandlingen 1 3. februar 2017 t

2.2.1

Overenskomster mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og
Akademikerne i overenskomstområde 10 - helseforetakene.

Me dle mmer i N or ge s Jur istforbund, Samfunnsvit erne, Samfunns økonome ne,
Kr i g s s ko I e u t danne de s I an dsþr e nin g, N or s k L e kt orl ag, Te kna, E c o n a,

Naturviterne, Den norske tannlegeforening, Arkitektenes Fagforbund, Den norske
v e t e r inæ rfo r e ni ng o g N or s k p sy ko I o gfor e ning.
.

l.

Overenskomst

i overenskomstperioden fra Rikslønnsnemndas þennelse
30. april 2018 av følgende deler:

Overenskomstene består

til

Del A:
Protokoll mellom Spekter og Akademikerne fra innledende sentrale forhandlinger
datert 19. april 2016.
Del Al:
Protokoller mellom Spekter Helse og Akademikerne på vegne av forbundene om
sosiale bestemmelser datert 22. april2016.
Del B:
Overenskomsten del B mellom det enkelte helseforetak og forbundene i
Akadem ikern e for ov erenskom strev i sj on e n 20 1 6.

2.

Lønnsregulering

Lønnsregulering for medlemmer i Norges Juristforbund, Samfunnsviterne,
Samfunnsøkonotttcttc, Krigsskoleutdannedes landsforening, Norsk Lektorlag,
Tekna, F,cona, Natr¡rviterne, l)en norske tannlegeforening, Arkitektenes
Fagforbund, Den norske veterinærforening og Norsk psykologforening følger av
protokoller mellom det enkelte helseforetak og forbundene.

3.

Virkningstidspunkt

Avtalte tillegg gis virkning fra dato for arbeidets gjenopptakelse 12. oktober 2016
Vakthavende arbeidstakere som jobbet den I 1. oktober 2016 etter kl. I 8.30, gis
tillegg fra dette tidspunkt. Vakthavende arbeidstakere som gjenopptok arbeidet
samme kveld som streiken ble avsluttet gis tillegg fra gjenopptakelse av arbeidet
den 1 l. oktober 2016.
Avtalte tillegg gis ikke til arbeidstakere som er fratrådt i tiden før
Rikslønnsnemndas kj ennelse foreligger, med mindre fratredelsen skyldes
pensjonering. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg,
7

skifttillegg m.v. for arbeid utført i tiden før Rikslønnsnemndas kjennelse
foreligger.

2.2.2 Overenskomster mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og
Akademikerne i overenskomstområde 4 - Lovisenberg
Medlemmer i Den norske tannlegeforening, Samfunnsviterne, Tekna og Norsk
psykologþrening.

1.

Overenskomst
Overenskomstene består i overenskomstperioden fra Rikslønnsnemndas kjennelse
til 30. april2018 av følgende deler:
Del A:
Protokoll mellom Spekter og Akademikerne fra innledende sentrale forhandlinger
datert 19. april 2016.
Del Al:
Protokoll mellom Spekter Helse og Akademikerne på vegne av forbundene om
sosiale bestemmelser datert 22. april2016.
Del B:
Protokoller mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus AS og forbundene i
Akadem ikerne for overen skom strev isj on en 20 1 6'

2.

Lønnsregulering

Lønnsregulering for medlemmer i Den norske tannlegeforening, Samfunnsviterne,
Tekna og Norsk psykologforening følger av protokoller mellom Lovisenberg
Diakonale Sykehus AS og forbundene.

3. Virkningstidspunkt

Avtalte tillegg gis virkningfra 12. oktober 2016. Vakthavende arbeidstakere som
jobbet den I 1. oktober 2016 etter kl. 18.30, gis tillegg fra dette tidspunkt.
Avtalte tillegg gis ikke til arbeidstakere som er fratrådt i tiden før
Rikslønnsnemndas kjennelse foreligger, med mindre fratredelsen skyldes
pensjonering. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg,
skifttillegg m.v. for arbeid utført i tiden før Rikslønnsnemndas kjennelse
foreligger.
2.2.3

1.

Overenskomster mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og
Akademikerne for medlemmer i Den norske legeforening i
overenskomstområde 10 - helseforetak.

Overenskomst

Overenskomstene består i overenskomstperioden fra Rikslønnsnemndas kjennelse
til 30. apdl2018 av følgende deler:

Del A:
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Protokoll mellom Spekter og Akademikerne fra innledende sentrale forhandlinger
datert I9. april 2016.
Del Al:
Protokoll mellom Spekter Helse og Akademikerne på vegne av Legeforeningen
om sosiale bestemmelser datert 22. april2016.
Del A2:
Overenskomsten del A2 mellom Spekter Helse og Den norske legeforening for
perioden 2014-2016 (prolongert), med følgende unntak:
Minimumslønnen i $ 5.3.2

-

5.3.6 endres som følger:

Medisinstudenter med lisens
Turnusleger
Leger i spesialisering kat. A
Leger i spesialisering kat. B
Leger i spesialisering kat. C
Legespesialister
Overleger

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

437.500
484.000
549.500
593.000
634.500
670.000
712.400

Overenskomsten redigeres i tråd med protokoll datert mai-november 2015
vedrørende forhold knyttet til implementering av fast ansettelse for lege i
spesialisering.

Del B:
Overenskomsten del B mellom det enkelte helseforetak og Den norske
legeforening for perioden 2014 - 2016 (prolongert).
Dersom det er avtalt minimumslønn i overenskomsten del B, skal satsene reguleres
med det generelle tillegget for angjeldende stilling.

2.

Lønnsregulering

Det gis følgende generelle tillegg:
Medisinstudenter med lisens
Turnusleger
Leger i spesialisering kat. A
Leger i spesialisering kat. B
Leger i spesialisering kat. C
Leger i spesialisering kat. D
Legespesialister
Overleger

kr. 9.500
kr. 9.500
kr. 14.000
kr. 15.000
kr. 16.000
kr. 16.000
kr. 21.000
kr. 21.000

Øvrige medlemmer av Den norske legeforening gis et generelt tillegg pä2,4
basislønn.
Tilleggene inngår i basislønn, jf. overenskomsten del A2 $ 5.3.1
Generelt tillegg er inkludert i ny minimumslønn.
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Yo av

Tilleggene er bruttoti llegg. Deltidsan satte gi s forholdsmessi g tillegg

3.

Virkningstidspunkt
Avtalte tillegg gis virkning fra dato for arbeidets gjenopptakelse; 12. oktober
2016. Vakthavende leger som jobbet den I l. oktober 2016 etter kl. 18.30, gis
tillegg fra dette tidspunkt. Vakthavende leger som gjenopptok arbeidet samme
kveld som streiken ble avsluttet gis tillegg fra gjenopptakelse av arbeidet den 1

1

oktober 2016.

Avtalte tillegg gis ikke til arbeidstakere som er fratrådt i tiden før
Rikslønnsnemndas kj ennelse foreligger, med mindre fratredelsen skyldes
pensjonering.

Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtid, skifttillegg m.v. for arbeid
utført i tiden før Rikslønnsnemndas kjennelse foreligger. Med overtid her menes
både tilfeldig overtid og godtgjøring for uforutsette vakter.
Det foretas ikke omregning og etterbetaling av godtgiøring for utvidet
tjeneste/arbeidstid (UTA) og vaktlønn'
2.2.4

Overenskomsten mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og
Akademikerne for medlemmer i Den norske legeforening i
overenskomstområde 4 - Lovisenberg.

1.

Overenskomst
Overenskomsten består i overenskomstperioden fra Rikslønnsnemndas kjennelse
til 30. april2018 av følgende deler:
Del A:
Protokoll mellom Spekter og Akademikerne fra innledende sentrale forhandlinger
datert I9. april 2016.
Del Al:
Protokoll mellom Spekter Helse og Akademikerne på vegne av Den norske
legeforening om sosiale bestemmelser datert 22. april2016.
Del A2:
Overenskomsten del A2 mellom Spekter Helse og Den norske legeforening for
perioden 2014 - 2016 (prolongert) med følgende unntak:
Overenskomsten redigeres i tråd med protokoll datert mai-november 2015
vedrørende forhold knyttet til implementering av fast ansettelse for lege i
spesialisering.

Del B:
Overenskomsten del B mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus AS og Den norske
legeforening for period en 2014- 2016 (prolongert) med føIgende unntak:
l0

Minstelønnen i $ 5.2 endres som følger:
Medisinstudenter med lisens
kr 439.200
kr 484.700
Turnusleger
kr 563.800
Leger i spesialisering kat. A
Leger i spesialisering kat. B
kr 621.700
Leger i spesialisering kat. C
kr 669.300
Leger i spesialisering kat. D
kr 696.900
kr 696.900
Legespesialister
kr 835.914
Overleger

2.

Lønnsregulering

Det gis følgende generelle tillegg:
Medisinstudenter med lisens
Turnusleger
Leger i spesialisering kat. A
Leger i spesialisering kat. B
Leger i spesialisering kat. C
Leger i spesialisering kat. D
Legespesialister
Overleger

kr 9.500
kr 9.500
kr 14.000
kr 15.000
kr 16.000
kr 16.000
kr 2l .000
kr 21.000

Øvrige rnedlernrner av Den ntirske legeforening gis et generelt tillegg pù2,4
basislønn.

o/o

av

Tilleggene inngår i basislønn, jf. $ 5.2.1.
Generelt tillegg er inkludert i ny minstelønn.
Ti I leggene er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

3.

Virkningstidspunkt

Avtalte tillegg gis virknin g fra 72. oktober 2016. Vakthavende leger som jobbet
den 1 l. oktober 2016 etter kl, 18.30, gis tillegg fra dette tidspunkt.
Avtalte tillegg gis ikke til arbeitlstakere som er fì'atrådt i tiden lør
R ikslønn snem ndas kj enn el se forel i gger, med m indre fratredelsen skyl des
pensjonering.
Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtid, skifttillegg m.v. for arbeid
utført i tiden før Rikslønnsnemndas kjennelse foreligger. Med overtid her menes
både tilfeldig overtid og godtgjøring for uforutsette vakter.
Det foretas ikke omregning og etterbetaling av godtgjøring for utvidet
tj eneste/arbeidstid (UTA) og vaktlønn.

3

PARTENES ANFØRSLER

Anførslene bygger på partenes egne fremstillinger
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3.1

Akademikerne

3.1.1 Innledning
Tvisten Rikslønnsnemnda her skal ta stilling til er innholdet i den nye
overenskomsten mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne-Helse
område l0 (Helseforetak) og område 4 (Lovisenberg Diakonale sykehus AS)'

i

Bruddet i forhandlingene og den etterfølgende streiken, som ble avbrutt av
regjeringen 11. oktober 2016, gjaldt den nasjonale forbundsvise overenskomsten
del A2 mellom Spekter og Den norske Legeforening'
Hovedspørsmålet i interessetvisten knytter seg til hvordan arbeidstiden for leger
ansatt i helseforetakene skal planlegges og organiseres. Når partene ikke har nådd
frem med en forhandlingsløsning for oppgf øreti2016, skyldes det etter
Akademikernes syn i all hovedsak en prinsipiell og grunnleggende uenighet på
dette punktet.
T,egeforeningen har - på vegne av om lag14 000 leger ansatt i helseforetakene avtaltblant de videste generelle unntak fra arbeidsmiljøloven som finnes i norsk
arbeidsliv. Unntakene er hovedsakelig begrunnet i en vedvarende mangel på
legeressurser i norske sykehus, men også i andre hensyn som kontinuitet i

pasientbehandlingen og spesialistutdanningen.
De vide unntakene er avtalt i medhold av arbeidsmiljøloven $ 10-12 (4).
Lovbestemmelsen forutsetter at unntakene reguleres gjennom en tariffavtale
inngått på det høyeste nivå blant partene i arbeidslivet. Fagforeninger kan dermed
inngå videre unntak enn det som kan fastsettes ved lov eller i forskrift. Et slikt
unntak må avtales ved hvert hovedoppgiør'

Det følger altså av arbeidsmiljølovens system at ingen myndighetsorganer kan tre
inn i arbeidstakers eller arbeidsgivers sted, og påtvinge partene en tariffavtale med
de vide unntak som $ 10-12 () gør mulig.
Bakgrunnen for at Legeforeningen har akseptert slike vide unntak er uløselig
knyttet til en forutsetning om at tjenesteplanene skal settes opp og rullere etter et
fast mønster, som sikrer en lik og jevnt fordelt belastning på legene i vaktteamet,
eller at partene lokalt blir enige om en annen ordning.
Spekter har de siste årene ensidig ønsket å endre planleggingen av legers
arbeidstid i helseforetakene ved å innføre nye og alternative modeller, som etter
Akademikernes syn bryter både med de nevnte forutsetningene og langvarig
praksis, og uten at dette et avtalt i forhandlingene.

Etter Akademikernes syn er det i tråd med Rikslønnsnemndas tidligere avgjørelser
at det utvises betydelig varsomhet med å innføre nye prinsipper mot den ene parts
klare innsigelser.
Akademikerne vil derfor primært legge ned påstand om at Rikslønnsnemnda ikke
kan videreføre unntakene i den kommende perioden uten at overenskomsten
inneholder en presisering om rullerende planer eller lokal enighet. Sekundært vil
Akademikerne legge ned påstand om at unntakene fra arbeidsmiljøloven ikke kan
videreføres.
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Etter Akademikernes syn vil Rikslønnsnemnda uansett ikke ha kompetanse til å
fastsette en ny tariffavtale med de vide unntakene etter arbeidsmiljøloven $ l0-12
(4), när Legeforeningen ikke finner dette forsvarlig for sine medlemmer. Nemnda
har ingen forutsetning for å ivareta de partshensynene som en fagforening med
innstillingsrett suverent er gitt etter $ l0 12 (4).
Dersom nemnda velger ä avg¡øre tvisten om legenes arbeidstid ved å forlenge
avtalen med de vide unntakene uten at forutsetningen om kollektivt vern er
oppfylt, har nemnda i realil,eten skapt en ny rettstilstantl hvor arbeidstakerne
påtvinges unntak fra lovens bestemmelser.
En slik avgjørelse vil da innebære at en fagforening ikke kan trekke tilbake de
tariffavtalte unntakene fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid, med mindre
arbeidsgiver er enig.
Fagforeningene vil dermed være bundet til unntakene også i de situasjonene hvor
vurderingen er at unntakene er uforsvarlige for de arbeidstakerne som omfattes.
Dette vil bryte med hele systemet for arbeidstidsbestemmelsene som er regulert i
norsk rett, EUs arbeidstidsdirektiv og kunne være i strid med internasjonale
traktater Norge er bundet av.

I tråd med dette vil Akademikernes anførsler for en stor del omhandle den delen
av tvisten som gjelder legers arbeidstid.
tillegg vil Akaclemikerne legge necl påstancler knyttet til vaktfritak for gravide,
beregning av tilstedevakt og virkningstidspunktet for det økonomiske oppgjøret.
T

3.1.2

Forhandlingssystemet i Spekter Helse

Hovedavtalen mellom Spekter og Akademikerne-Helse ble inngått 3. desember
2012 for perioden 1 . januar 2013 - 31 . desember 2016. Hovedavtalen er prolongert
til 31. desember 2017, og gir regler om forhandlingsordningen i dette området.
Hovedavtalen har en egen avtale om forhandlingssystemet i helseforetakene.
Overenskomsten mellom Spekter og Akademikerne-Helse består etter denne
avtalen av følgende fem forhandlingstrinn:

Trinn

l:

Spekter og Akademikerne-Helse forhandler om overenskomstens

del Â. Forhandlingene føres etter bestemmelsene i hovedavtalen. Spekter og
Akademikerne-Helse fastsetter deretter prinsipper, premisser og frister for
forhandlingene i trinn 2 - 4 ioverensstemmelse med hovedavtalens $ 7.

2:

Trinn
Spekter Helse og forbund/foreninger under Akademikerne-Helse,
representert ved Akademikerne-Helse, forhandler om "de sosiale bestemmelsene"
som skal være felles foralle arbeidstakere ioverenskomstområdet (del A 1), og
som er vedlagt Riksmeklingsmannens møtebok i sak 2006-116 under overskriften
"De sosiale besternlnelser".

3:

Trinn
Spekter Helse og Den norske legeforening forhandler om den
nasjonale forbundsvise delen av overenskomstene (Del A 2). Samtidig iverksettes
lokale forhandlinger i henhold til hovedavtalens bestemmelser (Del B) for de
øv rige fbrbund/fbren in ger ti I s luttet Akadem ikerne-Hel se som har forhandlin gsrett
i virksomhetene.
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Det føres lokale forhandlinger i henhold til hovedavtalens
bestemmelser (Del B) for Dnlf etter trinn 3, i samsvar med det Spekter og
Akademikerne-Hel se avtaler.
Spekter og Akademikerne-Helse avslutter forhandlingene i
Trinn 5:
overensstemmelse med hovedavtalens $ 7 femte ledd.

Trinn

4:

Spekter/Spekter Helse og Akademikerne-Helse/det enkelte forbund/forening, kan
pâ ethvert forhandlingstrinn i fellesskap definere uløste tvistepunkter som
utestående spørsmål og henvise dem til behandling på et senere trinn i
forhandlingsprosessen.
Det skal settes opp protokoll fra hvert trinn i forhandlingene. Disse protokollene
binder paftene i selve forhandlingsprosessen, men er ikke selvstendige eller
endelige tariffavtaler. Det er først når protokollene til slutt settes sammen til en
enhet óg er vedtatt (f. hovedavtalen $ S) at det etableres en overenskomst.

Det er denne overenskomsten som skaper fredsplikt i neste periode. Dette er ikke
til hinder for at partene i overenskomsten på ordinær måte kan avtale en
mellom årsklausul uten fredsplikt'
Spekter og Akademikerne-Helse skal vedta eller forkaste resultatet av
forhandlingene som helhet, jf. hovedavtalen $ 8'
Dersom det ikke oppnås enighet under et av trinnene i forhandlingsforløpet skal
Spekter og Akademikerne-Helse ta stilling til hvordan forhandlingene kan
videreføres, eventuelt at en av partene velger å avslutte forhandlingene og si opp
plassene.
Forhandlingene ble brutt på trinn 3. Ved bruddet var det giennomført
forhandlingir om del A, A1 og del A2 for Legeforeningen - del A2 uten enighet.
For de øvrige foreningene i Akademikerne var det giennomført B dels
forhandlinger, hvor det ble oppnådd enighet i 59 av til sammen 61 B-deler.

3.1.3 Arbeidsmiljølovens

unntaksbestemmelser

For å forstå bakgrunnen for tvistens hovedspørsmåI, er det etter Akademikernes
syn vesentlig at systemet som muliggiør at legene har avtalt de vide unntakene fra
arbeidsmiljøloven, først blir forklart'
Leger ansatt i helseforetakene er omfattet av reglene om arbeidstid i
arb-eidsmiljøloven kapittel 10. Bestemmelsene i dette kapittelet er i utgangspunktet
ufravikelige, se $ 1-9. Det innebærer at de ikke kan fravikes til ugunst for
arbeidstakeren.
Ufravikelighetsregelen bygger på en forutsetning om at styrkeforholdet mellom
arbeidsgivér og arbeidstaker i en forhandlingssituasjon er ujevnt. Regelen gf elder
altså k¡ðrnen av de vernehensynene som ligger til grunn for arbeidsmiljøloven'

Etter lovens $ 10-4 kan den alminnelige arbeidstiden ikke overstige ni timer i \øpet
av 24 timer og 40 timer iløpet av en uke. Reglene om arbeidstid er imidlertid
bygget opp slik at det kan avtales unntak fra lovens hovedregler der den enkelte
Uãrt..m"ìse uttrykkelig åpner for dette. Slike unntak kan avtales både på
individuelt nivå og på kollektivt nivå.
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Reglene som gir adgang til å gjøre unntak fra de ordinære
arbeidstidsbestemmelsene bygger på et prinsipp om trinnhøyde. Adgangen til å
inngå avtaler øker desto sterkere forhandlingsposisjon arbeidstakersiden antas å
ha. En enkelt arbeidstaker har snevrere adgang enn en fagforening, og en lokal
fagforening har snevrere adgang enn en sentral fagforening.
Poenget med lovens system er at styrkeforholdet mellom den sterke part
(arbeidsgiver) og arbeidstakerne utlignes desto sterkere arbeidstakersiden er.

De videste unntakene fra arbeidstidsreglene kan derfor kun etableres hvor
arbeidsgiver inngår avtale med fagforeninger med innstillingsrett (mer enn 10 000
medlemmer). Denne unntaksadgangen følger av arbeidsmiljøloven $ l0-12 (4)
første setning, som lyder slik:

"Fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven eller
tjenestetvistloven kan, med unntak av $ 10 2 første, andre og fierde ledd og
$ l0-11 sjuende ledd, inngå tariffavtale som fraviker bestemmelsene i dette
kapittel."
Det er med hjemmel i denne bestemmelsen at Legeforeningen og Spekter har
avtalt de vide unntakene fra lovens hovedregler om arbeidstid. Med visse unntak
kan det dermed på dette nivået avtales arbeiãstidsordninger som fravike, O" Reriä
bestemmelsene i lovens kapittel 10.
Det følger direkte av ordlyden at denne kompetansen ligger eksklusivt hos
fagforeninger med innstillingsrett. Verken arbeidsgiver, myndighetene eller andre
organer kan derfor påtvinge arbeidstakere de arbeidstidsordningene som
arbeidsmiljøloven $ l0-12 (4) åpner for.
Denne vidtgående avtaleadgangen er begrunnet med at partene på dette nivået er
likeverdige. Lovens system innebærer altså at slike vide unntak forutsetter et
kollektivt vern, og at de ikke kan avtales individuelt med den enkelte arbeidstaker.

3.1.4 Tariffavtalens bestemmelser

om legers arbeidstid

3.1.4.1 Innledning

I dettc kapittclct giørcs dct rcde for den rettslige og faktiske
arbeidstid i helseforetakene.
3. L4.2 En oversikt over unntakene

bakgrururen for legers

Den gjennomsnittlige arbeidstiden for leger er cirka 43,5 timer per uke. Det er stor
individuell variasjon i antall timer - noen leger har tjenesteplaner på over 50 timer
i gjennomsnitt per uke. Dette er giort mulig på grunn av tariffavtalens omfattende
unntak fra arbeidsmiljøloven. De avtalte unntakene gjelder flere sider ved legenes
arbeidstid:

.
¡
.
¡

Daglig arbeidstid i vakter er utvidet fra 9 til 19 timer.
Ukentlig arbeidstid i en enkeltuke er utvidetfra40 til 60 timer.
Daglig hvile er innskrenket fra l1

til 8 timer.

Ukentlig hvile er innskrenket fra 35 til28 timer.
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r
.

Arbeidstiden kan gjennomsnittsberegnes i en arbeidsplan.

Arbeidstiden er fast pålagt utvidet med 2,5 time per uke, og det er adgang til
ytterligere utvidelse av ukentlig arbeidstid.
I tillegg til de vide rammene overo kan partene lokalt avtale ytterligere utvidelser.
Ordningen er svært fleksibel sammenlignet med de fleste andre yrkesgrupper i
Norge.

3.1.4.3 Daglig og ukentlig arbeidstid og hvile
Unntakene fra arbeidsmiljøloven om daglig og ukentlig arbeidstid og hvile er
regulert i $ 3.6.3 i den eksisterende del A2 mellom Spekter og Legeforeningen.
partene har gitt bestemmelsen tittelen "Vernebestemmelser", og den gielder leger i
alle helseforetakene. Bestemmelsen lyder i sin helhet slik:

"Med mindre partene lokalt blir enige om annet, gjelder følgende
bestemmelser:

Arbeidstiden organiseres slik at den over en periode som minst omfatter
like mange uker som det er deltakere i vaktordningen ikke overstiger 60
timer for noen enkelt uke. Den daglige arbeidstid, inkludert spisepauser,
skal ikke for noe enkelt vaktdøgn overstige l9 beregnede timer.
Hver enkelt arbeidsuke skal inneholde minimum 28 timers
sammenhengende fritid. Mellom to arbeidsperioder skal det være en
arbeidsfri periode på minimum 8 timer. Ingen arbeidsdag bør være kortere
enn 5 timer, med unntak av dager etter tilstedevakt.
Dersom det jevnlig (over 20 %o av vaktene) har vist seg umulig å overholde
kravet til forsvarlig hvile iløpet av vakten (8 timers hvile i gjennomsnitt pr.
døgn), skal arbeidsplanen endres for å korrigere for dette forhold."
Som det framgår av ordlyden, regulerer bestemmelsen både en ytre ramme for
legers arbeidstid og hvordan arbeidstiden skal organiseres og settes opp. De ytre
rammene har som nevnt ovenfor medført en betydelig utvidelse av både daglig og
ukenrlig arbeidstid, i tillegg til at både daglig og ukentlig hviletid er betydelig

innskrenket.
Bestemmelsen i $ 3.6.3 åpner også for at partene kan avtale andre ordninger lokalt,
som er enda videre enn vernebestemmelsene etter 42. Unntakene er gitt ut fra en
helhetlig vurdering av plikter og rettigheter.
En skjematisk sammenstilling av forskjellen mellom bestemmelsene i
arbeidsmiljøloven og i legenes overenskomstdel A2 ser slik ut:
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Arbeidsmiljølovens utgangspunkt

Vernebestemmelser etter avtalen

lkke overstige 9 timer i l6pet av 24 timer

Maks 19 beregnede timer per vaktd¿gn

lkke overstige 40 timer i lppet av sju dager

lngen arbeidsuke skal overstige 60 timer

Skal ha 35 timer sammenhengende
arbeidsfri i lØpet av sju dager

Hver enkelt arbeidsuke skal inneholde
minimum 28 timers sammenhengende fritid

Minst 11 timer sammenhengende

Mellom to arbeidsperioder skal det være en
arbeidsfri periode på minimum 8 timer

arbeidsfri

3.L4.4 Leger er dagarbeidere medvakt
Hovedregelen i sykehusene er at helsepersonell går i turnus- eller skiftarbeid.
Leger jobber ikke i skift- eller turnusordninger, men er dagarbeidere med
vakttjeneste. Dette er uttrykkelig fastsatt i første avsnitt i A2 $ 3.1.
Ordningen innebærer at leger har dagarbeid som et utgangspunkt, men at de i
tillegg jobber vakter. Minst 20 timer i gjennomsnitt per uke skal legges i tiden
07.00 og 17.00 i ukens fem første dager, se A2 $ 3.2 annet avsnitt.

At leger er dagarbeidere med vakttjeneste, ivaretar en rekke viktige faglige
t'orhold.

Pasientbehandlingen blir mindre fragmentert, og det blir mer rom for løpende
kommunikasjon med øvrig helsepersonell. Samtidig er det en rekke funksjoner
som er nødvendig at leger håndterer på dagtid, og som ikke inngår i vaktarbeid.
Avanseft pasientbehandling krever samtidig tilstedeværelse av mange faggrupper.
Bestemmelsen sikrer i større grad felles faglige arenaer, slik som morgenmØter og
internundervisning. Den er også viktig av hensyn til en god organisering av
spesialistutdanningen av leger, med supervisjon og veiledning.
Prinsippet om dagarbeidere med vakt er begrunnet i at sykehusene skal være i
stand til å oppfylle sine lovpålagte plikter, herunder øyeblikkelig hjelp, forskning,
spesialistutdanning og fagutvikling. Videre er skillet mellom dagarbeidstid med
planlagt aktivitet og vaktarbeid for å dekke øyeblikkelig hjelp nødvendig for å
sikre legene tilstrekkelig rom for hvile gjennom en arbeidsuke. Arbeid på kvelder
og i helger er en merbelastning for arbeidstakeren, og omfanget av
arbeidsoppgaver begrenses til det som ikke kan utsettes til dagtid.

3.1.4.5 Vaktarbeid
Sykehusene skal gi innbyggerne tilgang til medisinsk nødvendig øyeblikkelig
hjelp hvis de blir syke eller skadet. Dette må pasientene kunne fa til alle døgnets
tider, og innen en forsvarlig tidsramme. Med en svært desentralisert
sykehusstruktur og en relativt liten befolkning, har organiseringen av et slikt
helsetjenestetilbud stilt store krav til tilpasning av arbeidstid for sykehuslegene og
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krevd utstrakt bruk av vaktordninger, både med hensyn
og hvor mange leger som omfattes.

til

hyppigheten av vaktene

Legens spesielle ansvar for å følge og lede utredning og behandling av den enkelte
pasients akutte sykdomsfotløp,nødvendiggjør vakter som dekker hele døgnet,
uk"n og året. Legers observasjon av pasienter skjer over tid, og det kan være
avgjørende for utredning og diagnostikk at den samme legen foretar observasjon.

Vaktarbeidet ved norske sykehus har endret seg vesentlig over år. Tidligere var de
fleste legevaktene en kombinasjon av aktive arbeidsøkter utover vanlig arbeidstid
og påfølgende beredskap resten av døgnet. Sykehusene har gjennomgått en enorrn
Mange enheter er blitt stØrre, pågangen av alvorlig syke og skadde
"ifôktiuir.ring.
pasienter har økt, og behandlingen de får er mer avansert og tidkrevende for de
legene som har vakt.
En aldrende befolkning med et mer sammensatt sykdomsbilde, sett i sammenheng
med økte krav til behandling av syke og økte behandlingsmuligheter, har også i
betydelig grad satt press på omfanget av og intensiteten i arbeidet. Det blir mye
mer arbeid og lite beredskapstid igien på vaktene. I tillegg blir den planlagte
aktiviteten på sykehusene stadig utvidet, også utover kvelden, fordi det ikke er
rom for å behandle alle pasienter innenfor dagarbeidstiden.
Belastningen på vakt er imidlertid svært varierende - fra spesialitet til spesialitet,
sykehus til sykehus og mellom legegrupper. Arbeidstidsbestemmelsene i
táriffavtalen skal tahøyde for denne variasjonen. Det er blant annet gf ort ved å
åpne for lokale løsninger ut over vernebestemmelsene i A2'
Vakt kan organiseres som hjemme- eller tilstedevakt. Hjemmevakt beregnes i
forholdet l:4. Tilstedevakt skal som hovedregel beregnes i forholdet l:1.
Tariffavtalen åpner for at man kan etablere ordninger med passiv tilstedevakt, hvor
arbeidstiden beregnes i forholdet 1:3.
Legeforeningen har ved alle forhandlinger siden 2010 anført at det ikke lovlig kan
etableres tilstedevaktordninger med 1:3 beregning, men uten at partene er blitt
enige om å ta dette ut av tariffavtalen. Legeforeningens synspunkt har støtte i EFdomstolens praksis i blant annet SIMAP- og Jaegerdommene etter tolking av EUs
arbeidstidsdirektiv. Direktivet er en del av norsk rett.

villet anerkjenne at det ikke lenger kan avtales ordninger
fraviker kravet til å beregne all tid tilstede på arbeidsplassen fullt ut som
Spekter har ikke

som

arbeidstid. Legeforeningen har reist sak mot Oslo Universitetssykehus med
påstand om at beregning av arbeidstid i forholdet l:3 ved passiv tilstedevakt er i
strid med arbeidsmiljøloven tolket i lys av EØS-retten.
3. I .4.

6

Gi

ennomsnittsberegning

Rammene for legers arbeidstid er som omtalt ovenfor svært vide, både per
vaktdøgn og per uke, og nødvendig hvile etter arbeidsmiljøloven er avtalt redusert
både daglig og ukentlig. Partene er i tillegg enige om at arbeidstiden for leger kan
gjennomsnittsberegnes, se siste setning i merknaden i $ 3'1i A2'

Gjennomsnittsberegningen av arbeidstiden gir muligheter for en fordeling av
arbeidstiden ved at det kan arbeides mer i noen perioder og mindre i andre. For å
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sikre at legene ivaretar behovet for nødvendig legearbeid er i tillegg rammene for
ukentlig arbeidstid utvidet.
3.

1.4.7 Ukentlig arbeidstid

Det som er omtalt så langt, gjelder arbeidstid og hvile i enkeltdager eller enkelte
uker. For å forstå kompleksiteten i legers arbeidstid, er det nødvendig å komme
inn på hvordan den gjennomsnittlige ukentlige arbeidstiden fastsettes.
Dcn alminncligc ukcntligc arbcidstid for lcgcr rcgulcrcs i utgangspunktet av $ 3.2
i 42. Her framgär det at arbeidstiden ikke skal overstige 37,5 timer per uke i
gjennomsnitt. Dette er likevel mer en formell enn en reell hovedregel siden det
fremgår av bestemmelsen at 35,5 timers arbeidsuke gjelder for alle turnusleger og
leger i spesialisering med vaktarbeid mellom 20.00 og 06.00, og for overleger med
tilstedevakt i dette tidsrommet.

I de ulike B-delene er det videre en rekke steder avtalt at overleger med
hjemmevakt i dette tidsrommet også har rett til 35,5 timers alminnelig arbeidstid
per uke. Hovedregelen er dermed at leger med vaktarbeid mellom 20.00 og 06.00
har krav på 35,5 timers arbeidstid.

I tillegg til bestemmelsene om ukentlig alminnelig arbeidstid, gir g 3.3 i A2
arbeidsgiver anledning til å pålegge 2,5 timer pliktig utvidet arbeidstid (PUA).
Den reelle arbeidstid blir da minimum 38 (40) timer per uke.
Gjennomsnittlig ukentlig arheidstid r¡tover 38140 timer kan viclere avtales med den
enkelte lege, såkalt utvidet tjeneste/arbeidstid (UTA), se siste ledd i A2 $ 3.3.
Dette er en svært vanlig ordning i sykehusene. Behovet for UTA drøftes med
tillitsvalgte i forbindelse med inngåelse av tjenesteplan. Den enkelte lege skal
akseptere ordningen.
Den avtalte ukentlige arbeidstiden for leger er i snitt cirka 43,5 timer per uke. I
tillegg kommer overtidsarbeid. Byggeklossene i ukentlig arbeidstid ser dermed
slik ut:

UTA (utvidet tjeneste/arbeidstid)

43,5 timer pr uke (+4,5 timer i snitt)

PUA (pålagt utvidet arbeidstid)

38/40 timer pr uke (+2,5 timer)

Allninnelig arbeidstid

3g,Slt7,5 ttuner pr ulce

I og med at det er avtalt mulighet for gjennomsnittsberegning, vil timetallet for
hver enkelt uke imidlertid variere. Dette gjøres fordi antallet vakter i en uke
varierer og rullerer mellom legene i vaktsjiktet.
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3.1.4.5 Særlig om hvordan legers arbeidsplaner settes opp
Hovedspørsmålet i tvisten er en uenighet om hvordan legers arbeidstid skal settes
opp i arteidsplanen fra den ene uken til den andre og om arbeidsgiver ensidig kan
bãitemme hvordan arbeidstiden skal planlegges. Det er derfor nødvendig å
forklare systemet bak oppsettet av legers arbeidstid'
Arbeidsmiljøloven $ 10-3 forutsetter at ansatte som arbeider til forskjellige tider
av døgnet skal ha en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte
skal arbeide. Det er hensynet til forutsigbarhet for den enkelte, både hva gielder
arbeidstid og fritid, som ligger til grunn for bestemmelsen. I sykehusene kalles
legers arbeidsplan ofte for tjenesteplan.
'ljenesteplanene for legene varierer i omfang og intensitet, avhengig av en rekke
fõrhold. Avdelingens fagområde, sykehusstørrelse, antall leger i vaktsjiktet, om
det er for- eller bakvaktsjikt er alle eksempler på forhold som er av betydning.

Det er flere ti-år lang praksis for at tjenesteplaner rullerer etter et fast mønster
basert på antallet leger som går i vaktsjiktet, med mindre partene lokalt har vært
enige om annet. Tjenesteplanen settes opp over det antallet uker som tilsvarer
antallet leger i vaktsjiktet.
Dette utgiør da perioden for gjennomsnittsberegningen av arbeidstiden. Dersom
det er ni-ieger i vaktsjiktet, skal altså gjennomsnittet beregnes over samme antall
uker. Når perioden er over, starter den på nytt.
Dette er bakgrunnen for at det ikke har vært behov for å definere
gi ennom snittsperioden ytterl i gere.

Slik blir arbeidsbelastningen fordelt jevnt på legene. Rullerende tjenesteplaner er i
utgangspunktet identiske for de som omfattes av ordningen, men forskjøvet i tid.
Oidningen gir et svært forutsigbart system både for legene og arbeidsgiver, og
viser hvem som til enhver tid jobber langt frem i tid. Samtidig sikres tillitsvalgte
en reell mulighet til å vurdere planen, og det kollektive vernet sikres ved at alle
legene har en felles ordning.

I de situasjonene hvor det er avtalt en arbeidstid på for eksempel 43,5 timer per
uke, innebærer dette at legen over en ni ukers periode i giennomsnitt skal arbeide
et tilsvarende antall timer. Innenfor denne perioden kan legen ha arbeidsuker inntil
60 timer, l9 timers vakter og redusert daglig og ukentlig hvile. Legen kan ha
lengre arbeidsukerlvakter dersom partene er enige om det lokalt.
Den gjennomsnittlige arbeidstiden skal uansett ikke være mer enn det avtalte. Slik
blir tjenesteplanene rullerende og sikrer er kollektivt vern.
Det grunnleggende viktige poenget er at ordningen gir legene det kollektive vernet
,o¡¡ hur vært forutsetningen til Legeforeningen for å akseptere de vide unntakene
fra lovens arbeidstidsbestemmelser. Dette fordi belastningen og arbeidstidens
plassering er lik for legene som omfattes av vaktordningen.

3.1.4.9 Faktisk arbeidstidfor leger i helseforetakene
Som allerede påpekt, er den avtalte arbeidstiden for leger i snitt cirka 43,5 timer.
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Legeforeningens egne arbeidstidsundersøkelser gjennomført både i 2014 og i 2016
viser imidlertid at den faktiske arbeidstiden for leger i helseforetakene er 50 timer
i uken i snitt.
Dette innebærer at sykehuslegene i betydelig grad jobber gratis overtid.
Resultatene fra undersøkelsen er skjematisk framstilt i tabellen nedenfor. Tallene
er basert på svar fra 6.223 leger i 2014 og 6.127 leger i 2016.

Resultater 20142

Resultater 20162

Normal arbeidstid

39

Normal arbeidstid

UTA

4r5

UTA

4,4

Uforutsette vakter

4,2

Uforutsette vakter

?,4

Uregistrert arbeidstid

2'9

Uregistrert arbeidstid

3ro

SUM

Antall timer utover normal
Antall leger i legeregistret

50,6
LL,6
L2

39

SUM

49,8

Antall timer utover normal

10,

Antall leger i legeregistret

I

13

Totalt antall timer

6 652

Totalt antall timêr

6 695

Årsverk utover norrnal

3 280

Ârsverk utover norrnal

3 301

3.1.5 Forhandlingene i 2014 og tiden fram til oppgiøret i 2016
3.1.5.1 Innledning
Forhandlingene i 2016 har en viktig forhistorie tilbake til hovedoppg¡øret i 2014
og de forutsetninger som partene da var enige om når det gjaldt bestemmelsene om
arbeidstid i 42.
Akademikerne mener derfor det er hensiktsmessig kort å redegjøre for 2014oppgJøret, og hva som har skjedd fram til hovedoppgf øret i 2016, før sakens
tvi stetema ytterl i gere utdypes.
3.1

.5.2 Hovedoppgjøret 2014

Overenskomstforhandlingene i 2014 var krevende og gialdt flere store
forhandlingstema. Partene ble ikke enige uten Riksmekler, men lyktes til slutt å
komme til enighet i meklingen.
Også revisjonen av overenskomsten i 2014 handlet i stor grad om arbeidstid. For
Akademikerne og Legeforenin€îen var bakgrunnen at arbeidsgiversiden ensidig
begynte å uthule arbeidstidsbestemmelsene i årene forut for oppgjøret.

Arbeidsgiversidens nytolkning av overenskomsten innebar at arbeidsgiver mente
de ensidig kunne innføre endrede arbeidsplaner for legene om sommeren. Slike
arbeidsplaner, som blir kalt hjelpeplaner. forutsetter en vesentlig høyere belastning
i form av vaktarbeid i de ukene legene er på jobb om sommeren sammenlignet
med planene som gjelder ellers i året.
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Tidligere hadde sommerferieavviklingen stort sett blitt løst enten med vikarbruk,
frivillig overtid eller ved lokal enighet. Særlig vikarbruk har vært viktig for å
unngå økt press på de legene somjobber ved de ulike avdelingene.
Konsekvensen av disse endrende arbeidsplanene var at presset på den enkelte lege
økte betydelig.
Legeforeningen var derfor skeptisk til å videreføre unntakene fra
arbeidsmiljøloven for leger i sykehus i overenskomstrevisjonen i 2014.
Legeforeningen så tendenser til at arbeidsgiver forrykket balansen i
avtãleforholdet ved å innføre nye modeller for arbeidstidsplanlegging som ikke
bygget på enighet, og som ikke var forutsatt da A2 første gang ble inngått i
2002103.
hovedoppgf øreti2014 trakk derfor Legeforeningen i
utgangspunktet tilbake det sentrale unntaket fra arbeidsmiljøloven, og tilbød i
stedet at unntakene skulle avtales lokalt med tillitsvalgte, med sentral
godkjenning. Som en del av meklingsløsningen ble imidlertid den sentrale
unntaksbestemmelsen videreført uendret for to år, blant annet med en henvisning
til at Legeforeningen ville se hvordan samarbeidet utviklet seg lokalt i den

I forbindelse med

kommende perioden.

Det var altså en klar forutsetning mellom partene at videreføring av unntaket kun
gjaldt for perioden frem til2016. Unntaket rnå fornyes for hvert hovedoppgjør.
G¡"nno¡¡¡ partenes diskusjoner i forhandlingene og i meklingen, samt i
forutsetningene for løsningen ble dette klart formulert i Riksmeklerens møtebok i
punkt III c på følgende måte:
"unntaket fra arbeidsmiljøloven prolongeres til hovedoppgjøret i 207 6."
En annen vesentlig forutsetning for at partene i2014 valgte å videreføre de svært
vide unntakene, var at et partssammensatt utvalg skulle se på eventuelle andre
måter å organisere arbeidstiden på. Intensjonen fra Legeforeningens side var at
eventuelle endrede arbeidsformer skulle vurderes av arbeidsgruppen før
iverksettelse.
3. 1.5.

3 Spekter/helseforetakene har endret praksis

Erfaringen etter oppgjøreti2014 viser at arbeidsgiversiden etter vårt syn ikke har
forholdt seg lojalt til de intensjoner som oppgjøret bygget på, men i stedet ensidig
har endret praksis og begynt innføringen av individuelle kalenderplaner for legene,
parallelt med den avtalte arbeidstidsgruppens arbeid. Dette kan dokumenteres.
For det første er det ved Sykehuset Østfold HF, kirurgisk avdeling innført slike
kalenderplaner.
Arbeidsplanene i Østfold representerer et eksempel på individuelle tjenesteplaner,
som mangler kollektivt preg. ljenesteplanen er uoversiktlig med store variasjoner
i arbeidsbelastning gjennom året. ljenesteplanen utgjøres av en rekke individuelle
planer med ulik belastning som løper ved siden av hverandre'
Konsekvensen er at legene pålegges en betydelig ekstra vaktbelastning, hvor de
må jobbe inn sine egne vakter, både i ferier, ved kurs og ved foreldrepermisjoner.
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For det annet foreligger det dokumentasjon på at arbeidsgiversiden har planlagt for
omfattende endringer i legers arbeidstidsordninger.
Dokumentasjonen viser at arbeidsgiversiden har planlagt radikale endringer i
måten arbeidstiden planlegges på, ved at tjenesteplanene ikke lenger settes opp
etter et rullerende mønster, som beskrevet i punkt 3.1.4.8. Dokumentasjonen viser
at helseforetakene har planlagt for en storstilt utrulling av kalenderplaner gjennom
til gj engel ig g¡øring til al le helseforetak.
Slike planer vil medføre en helt ny praksis for legers arbeidstidsordninger og
innebære et klart brudd med den flere tiårige lange praksis med rullerende planer
som unntaket fra arbeidsmiljøloven er uløselig knyttet sammen med.
Spekter har lagt

til grunn at en slik endring i måten arbeidstiden planlegges på

ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett. Legeforeningen mener at en slik
omlegging forutsetter at partene er enige, og ser at det vil medføre omfattende
endringer og mer belastende arbeidstidsordninger for den enkelte lege og en
svekkelse av det kollektive vernet.
3.1.5.4 Konsekvenser av at Spekter har endret praksis
Som vist ovenfor, er Spekters posisjon at dagens A2 gir arbeidsgiver mulighet til å
endre praksis ved å ta i bruk ulike former for kalenderplaner, uten at dette skjer
gjennom en forhandlingsløsning som sikrer legene et kollektivt vern.

Etter Spekters syn vil en slik form for planlegging gi helseforetakene adgang til
gjennomsnittsberegne legenes arbeidstid over en periode på 52 uker, eller enda

å

lengre.

En situasjon hvor arbeidsgiver kan pålegge lange perioder med høy
arbeidsbelastning (i teorien 38 strake 60-timers uker på rad), er ikke akseptabel for
Legeforeningen, og ville aldri fått foreningens aksept dersom arbeidsgiversiden
hadde krevd dette i 2002, da A2 første gang ble inngått.
En så lang periode for gjennomsnittsberegning vil få svært omfattende
konsekvenser for innretningen av legenes arbeidstid innen de avtalte
vernebestemmelsene. Det avtalte uketimetallet på 60 timer samt den avtalte
reduserte daglige og ukentlig hviletiden, tilsier nettopp at perioden for
gjennomsnittsberegnin gbør være av begrenset varighet.
Dagens avtale definerer ikke en gitt periode for gjennomsnittsberegning, fordi
bestemmelsene skal favne så ulike vaktordninger.
Gjennomsnittsberegningsperioden fastsettes ut fra prinsippet om antall uker
tilsvarende antall leger i vaktsjiktet, slik dagens avtale forutsetter.

Med Spekters tolkning, vil disse nye arbeidsplanene kunne inneholde flere
høyintensive uker etter hverandre enn dagens ordning, der perioden for
gjcnnomsnittsbcrcgning på for ckscmpcl 10 ukcr, vil sette en stopper for dette. Det
at alle legene i vaktsjiktet gär i samme plan, medfører også at legene som
kollegium og som en part står sterkere overfor arbeidsgiver, dersom de mener
utkastet til tjenesteplanen blir for belastende.
En slik mer likeverdig posisjon er avgjørende i en situasjon med så vide unntak.
Med Spekters tolkning kan en lege få en svært belastende plan med flere
arbeidsintensive 60-timers uker etter hverandre, mens andre leger har en jevnere
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fordeling av arbeidsbyrden. Så vidtgående ordninger gir svært lite vern for den
enkelte Lg", ,or vil oppleve å bli stående alene i diskusjoner om dette overfor
arbeidsgiver.
Tilbakemeldingene fra sykehusene med slike individuelle tjenesteplaner, er
entydige: Det legger et for stort press på enkeltindivider og åpner for usaklig
forit<¡ettsUehandling. De tillitsvalgtes mulighet til å bidra i planleggingen
vanskeliggf øres, og det kollektive vernet settes til side. Den høye
arbeidsbelastningen har også en klar side til pasientsikkerheten.
Arbeidsgiversidens håndteringer i denne saken føyer seg inn i et mønster, som
over fleñ ärhar førttil en betydelig tillitsbrist i norske sykehus. Etter oppgjøret
2016 q det liten tillit igjen i systemet. Akademikerne frykter at denne tillitsbristen
kan få alvorlige konsekvenser for motivasjon og nødvendig stå-på-vilje som
sykehusene er avhengige av i fremtiden.

3.1.6 Forhandlingene i 2016
Tvisten gjelder brudd i forhandlingene om overenskomstrevisjonen for 2016
mellom Spekter og Akademikerne-Helse i område 10 Helseforetak og område 4
Lovisenberg.
Forhandlingene om legenes del A2 startet opp 18. mai2016.lløpetav
forhandlingene er det fremmet følgende krav:

¡
r
¡
o

Legeforeningens krav 1 datert 18. mai
Spekters krav

kl

I datert 18. mai 2016 kl.

13.00

13.00

Legeforeningens ktav 2 datert 8. juni kl 09.00
Legeforeningens krav 3 datert 8. juni 2016

kl

16'00

Det framgår tydelig en rekke steder i Legeforeningens krav at rullerende planer og
kollektivt vern er en forutsetningen for på nytt ä avtale unntakene fra
arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid.
Partene utarbeidet i fellesskap et grunnlagsdokument som ble brukt under
meklingen. Dokumentet "oversikt krav, status pr 6. september kl 09.00" gir en
samlet oversikt over krav og tilbud.
Om saksgangen frem til det ble grepet inn med tvungen lønnsnemnd, se punkt

3.1.7

l.

EnighetsPunktene

3.L7.1 Innledning
vi rede for hva partene etter Akademikernes syn er enige om,
og som dê dermed mener kan legges til grunn for den nye overenskomsten.

I dette kapittelet

g¡ør

3.1.7.2 Protokoller
partene er enige om følgende elementer gjennom protokoller i forhandlingene:

o

Overenskomstens del

A i samsvar med protokoll fra de innledende sentrale

forhandlingene datert 19. april 2016.
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.

Overenskomstens delAl - sosiale bestemmelser område 10 i samsvarmed
protokoll fra forhandlinger vedrørende sosiale bestemmelser for
overenskomstområde l 0 Helseforetak datert 22. aprrl 201 6.

o

Overenskomstens del Al - sosiale bestemmelser område 4 i samsvar med
protokoll fra forhandlinger vedrørende sosiale bestemmelser for
overenskomstområde 4 Lovisenberg datert 22. april20l6.

¡

Overenskomstens del R i helseforetakene område l0 i samsvar med
avsluttende sentral protokoll for overenskomstområde 10 datert 9. juni 2016.

o

Overenskomstens del B ved Lovisenberg i samsvar med avsluttende sentral
protokoll for overenskomstområde 4 datert 9. juni 2016.

Akademikerne legger til grunn at dette blir gjeldende elementer i den nye
overenskomsten.

Vi legger videre til grunn at det etter bruddet er oppnådd enighet i de to B-delene
som giensto: Helse Bergen HF - Den norske tannlegeforening og IINN HF

-

Norsk psykologforening.

Tvisten som Rikslønnsnemnda skal ta stilling til handler således om uenighet om
del A2 mellom Spekter og Legeforeningen. I tillegg må det fastsettes
virkningstidspunkter for legenes A2 og B-delene for de øvrige
akademikergruppene.
.7.3 Lønnsoppgjøret for legene
Partene er enige om den økonomiske rammen pä2,4 Yo. Yed beregning av
tilleggene i forhandlingene la partene til grunn et virkningstidspunkt fra 1. januar
2016, samt etterbetaling av UTA og vaktlønn i henhold til langvarig praksis.
3.1

Akademikerne legger til grunn at partene er enige om at rammen for
lønnsoppgjøret utg¡ør følgende, i samsvar med Legeforeningens innretning i krav
3 til A2:

lisens kr 9.500
Turnusleger
kr 9.500
Leger i spesialisering kat. A
kr 14.000
Leger i spesialisering kat. B
kr 15.000
Leger i spesialisering kat. C
kr 16.000
Legespesialist
kr 21.000
Overleger
kr 21.000
"Medisinstudenter med

Leger i spesialisering kat. D gis et generelt tillegg tilsvarende Leger i
spesialisering kat. C, det vil si kr 16.000.

Tilleggene inngår i basislønn

jf.

$ 5.3.1 i

42.

De sentralt avtalte minimumssatsene økes med tilsvarende kronebeløp.
Generelt tillegg er inkluden i ny minimumslønn.
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Lokalt avtalte minimumssatser for Leger i spesialisering kat.
D/Legespesialist økes tilsvarende det generelle tillegget for gruppen.
Tillegget er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsm
Lønnstillegg i årets oppgjør skal komme i tillegg
arbeidstakeren har fra før.

til

essi g

tillegg.

den samlede lønn

yo'
Leger med totallønnsavtale skal ha en lønnsøkning på 2,4
yo'
Stipendiater og andre forskere sikres en lønnsøkning på minst 2,4

Leger i administrative stillinger som ikke er unntatt fra overenskomsten
sikres et lønnstillegg På 2,4 Yo."
Akademikerne legger til grunn at dette fastsettes som lønnsoppgiør for
Legeforeningen.
3.1.7.4 Justerte bestemmelser omfast tilsetting av leger i spesialisering
Legeforeningen legger grunn til at partene er enige om et nytt kulepunkt 3 og nytt
uu*itt i bestemmelsene om implementering av faste stillinger for leger i
spesialisering, se udatert protokoll fra forhandlinger mai til november 2015
angående.

Akademikerne legger til grunn at dette fastsettes som nye bestemmelser i 42.

3.1.8 Tvistepunktene
3.1.8.1 Innledning
en rekke krav knyttet
disse kravene blir
av
fleste
De
aller
A2-overenskomsten.
til forhandlingene om
ikke tatt med videre inn til behandling i Rikslønnsnemnda.

I forbindelse med oppgjøret i2016 fremmet Legeforeningen

Akademikerne har for nemnda konsentrert seg om de kravene som var årsaken til
atpartene ikke kom til enighet i forhandlingene, men havnet ikonflikt. Videre er
dei begrunnet i respekt for nemndas tradisjonelle tilnærming til krav om
tariffbèstemmelser med nytt innhold. Vi har derfor valgt å komprimere kravene
som skal behandles i Rikslønnsnemnda tilsvarende det som er essensen i tvisten.

I det følgende vil vi gjøre rede for de enkelte tvistepunktene, og begrunne nærmere
hva som etter Akademikernes syn skal være innholdet i den nye overenskomsten
del A2.

3.I .8.2 Arbeidsplaner

Prinsipalt
Dagens praksis med rullerende planer gir et forutsigbart system både for legene og
arbèidsgiver, og viser hvem som til enhver tid jobber langt frem i tid. Det
innebæier også et kollektivt system med i hovedsak lik plassering av arbeidstid
først og fremst vaktarbeidet - for legene i vaktsjiktet med mindre partene lokalt er
enige om noe annet, og gir tillitsvalgte reell mulighet til å vurdere planen.

-

Legeforeningen legger til grunn at A2 ikke åpner for at arbeidsgiver ensidig og
¡¡o1 l.g"n.s vilje kan innføre kalenderplaner, som innebærer at legenes
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arbeidsplaner settes opp på en annen måte enn at de rullerer over en periode på
antall leger i vaktsjiktet.
Overenskomsten hindrer imidlertid ikke at partene lokalt kan avtale alternative
metoder - for eksempel kalenderplanlegging. Så lenge partene blir enige lokalt, er
det altså innen avtaleverket fullt mulig å organisere arbeidstiden på andre måler
enn ved rullerende planer.
Spekter har flere ganger uttalt at de mener at avtalen ikke begrenser hvor lang
periode for gjennomsnittsberegning helseforetakene kan bruke. Selv ikke 52 uker
er noen ytre ramme. En udefinert periode for gjennomsnittsberegning får store
konsekvenser for innretningen av legenes arbeidstid innenfor de avtalte
vernebestemmelsene. Det avtalte uketimetallet på 60 timer samt den avtalte
reduserte daglige og ukentlig hviletiden, tilsier nettopp at perioden for
giennomsnittsberegnin gbør være av begrenset varighet, slik dagens avtale
forutsetter.

Det er derfor helt avgjørende, dersom de avtalte unntakene fra arbeidsmiljøloven $
10-12 (4) skal videreføres, at forutsetningen om rullerende planer videreføres, slik
tariffavtalen har vært praktisert i sykehusene.
Legeforeningen har derfor stilt som vilkår for å forlenge de vide unntak fra daglig
og ukentlig arbeidstid og daglig og ukentlig hvile sentralt, at dagens langvarige
praksis tariffestes.
Bestemmelsen

i dagens $ 3.6.3 i A2lyder i sin helhet slik:

"$ 3.6.3 Vernebestemmelser
Med mindre partene lokalt blir enige om annet, gjelder følgende
bestemmelser:

Arbeidstiden organiseres slik at den over en periode som minst omfatter
like mange uker som det er deltakere i vaktordningen ikke overstiger 60
timer for noen enkelt uke. Den daglige arbeidstid, inkludert spisepauser,
skal ikke for noe enkelt vaktdøgn overstige 19 beregnede timer.
Hver enkelt arbeidsuke skal inneholde minimum 28 timers
samrnenhengende fritid. Mellonl to arbeidsperiotler skal det være en
arbeidsfri periocle på minimum I timer. Ingen arbeidsdag bør være kortere
enn 5 timer, med unntak av dager etter tilstedevakt.
Dersom det jevnlig (over 20 Yo av vaktene) har vist seg umulig å overholde
kravet til forsvarlig hvile i løpet av vakten (8 timers hvile i gjennomsnitt pr.
døgn), skal arbeidsplanen endres for å korrigere for dette forhold."
Akademikerne mener at den nye bestemmelsen i $ 3.6.3 skal inneholde en
presisering i annet ledd om at arbeidsplanene skal rullere etter et fast mønster.
Etter Akademikernes syn skal $ 3.6.3 lyde slik (endringen er markert med farget
skrift):

"$ 3.6.3 Vernebestemmelser
Med mindre partene lokalt
bestemmelser:

blir enige om annet, gjelder følgende
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Arbeidsplanen skal settes opp og rullere etter et fast mønster basert på
antall leger i vaktsjiktet. Arbeidstiden organiseres slik at den ikke
overstiger 60 timer for noen enkelt uke. Den daglige arbeidstid, inkludert
spisepauser, skal ikke for noe enkelt vaktdøgn overstige l9 beregnede

timer.
Hver enkelt arbeidsuke skal inneholde minimum 28 timers
sammenhengende fritid. Mellom to arbeidsperioder skal det være en
arbeidsfri periode på minimum 8 timer. Ingen arbeidsdag bør væte kortere
enn 5 timer, med unntak av dager etter tilstedevakt'
o/o
av vaktene) har vist seg umulig å overholde
Dersom det jevnlig (over 20
kravet til forsvarlig hvile iløpet av vakten (8 timers hvile i giennomsnitt pr.
døgn), skal arbeidsplanen endres for å korrigere for dette forhold."

Subsidiært
Akademikernes prinsipale krav innebærer at de svært vide unntak fra
arbeidsmiljøloven videreføres også for kommende tariffperiode forutsatt endret
ordlyd i overenskomstens del A2 $ 3.6.3. Partene lokalt vil fortsatt ha adgangtil
inngå avtaler om andre ordninger.
Subsidiært kan ikke arbeidstidsunntakene avtalt med hjemmel
videreføres i overenskomstperioden'

i $ 10-12

ä

(4)

Konsekvensen av dette er at følgende bestemmelser utgår fra del A2:

.
r
.

Merknadeni$3.1
g 3.3 siste ledd
$ 3.6.3

Dette vil medføre at Legeforeningen - der hvor arbeidsgiver mener de har behov
for det - må gjøre en vurdering av spØrsmålet om unntak fra arbeidsmiljøloven i
hvert enkelt tilfelle. Unntakene vil måtte avtales lokalt, og godkjennes sentralt.

3.1.8.3 Beregning av tilstedevakt
EU-domstolen slår i flere dommer fast at arbeidstid til stede på arbeidsplassen skal
beregnes fullt ut i forholdet 1:1, og at det ikke er anledning til annen
omregningsfaktor. Legeforeningen har helt siden forslagene om endringer av
arbeiãstidsdirektivet falt i 2009 hevdet at beregning av arbeidstid til stede på
arbeidsplassen i forholdet 1:3 derfor ikke lovlig kan videreføres. Det er derfor
krevd a-t hjemmelen for passiv tilstedevakt bortfaller i $ 3.6'1, tredje og flerde
ledd.
Dagens bestemmelse

i $ 3.6'1 lyder slik:

"$ 3.6.1 Med vaktarbeid menes:
Tilstedevakt er vaktarbeid på definert sted der legen må befinne seg.
Tilstedevakt beregnes som hovedregel i forholdet 1:l '
Tilstedevakt kan organiseres som passiv vakt på arbeidsstedet. Dette regnes
som den del av tjenesten hvor leger erfaringsmessig kan fritas for
arbeidsplikten, men hvor legen må oppholde seg på arbeidsstedet for i
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påkommende tilfeller å yte arbeid. Ved slik vakt regnes
1/3 arbeidstime.

I klokketime

som

Ved uttrykning under passiv vakt på arbeidsstedet, skal arbeidstiden
i forholdet 1:1.

beregnes

Hjemmevakt (ikke stedbundet vakt) er vaktarbeid der legen kan befinne seg
annet sted enn innenfor arbeidsstedet, men med plikt til i påkommende
tilfeller å yte legearbeid pr telefon eller ved utrykning.
Ved hjemmevakt skal vaktarbeidet som hovedregel beregnes i forholdet
1:4.

Ved utrykning under hjemmevakt skal arbeidstiden beregnes i forholdet
1 : l. Beregning av timer ved hjemmevakt kan for øvrtg avtales mellom
partsne i det enkelte helseforetak."
Legeforeningen har tatt ut stevning i en sak mot Oslo Universitetssykehus for Oslo
tingrett, hvor dette spørsmålet er til behandling.

I tråd med Legeforeningens krav om å fierne den ulovlige bestemmelsen om
passiv tilstedevakt, legger Akademikerne til grunn at bestemmelsen om
beregningen av tilstedevakt endres i A2 $ 3.6.1 på følgende måte (dagens avsnitt 2
er endret, se farget skrift, samt at avsnitt tre og fire er fiernet i sin helhet):
"$ 3.6.1 Med vaktarbeid menes:
Tilstedevakt er vaktarbeid på definert sted der legen må befinne seg.
Tilstedevakt beregnes i forholdet I : 1.
Hjemmevakt (ikke stedbundet vakt) er vaktarbeid der legen kan befinne seg
annet sted enn innenfor arbeidsstedet, men med plikt til i påkommende
tilfeller å yte legearbeid pr telefon eller ved utrykning.
Ved hjemmevakt skal vaktarbeidet som hovedregel beregnes i forholdet
1:4.

Ved utrykning under hjemmevakt skal arbeidstiden beregnes i forholdet
1 :1 . Beregning av timer ved hjemmevakt kan for øvrìg avtales mellom
partene i det enkelte helseforetak."
3.

1.8.4 Vaktfritak for gravide leger

Arbeidsretten behandlet høsten 2015 spørsmålet om gravide leger i siste trimester
av svangerskapet har rett til automatisk vaktfritak i medhold av A2 $ 3.6.4, se
ARD 2015-13.
Legeforeningen hevdet at en slik rett var i samsvar med langvarig praksis siden
2002. Arbeidsretten kom imidlertid til at denne bestemmelse ikke automatisk gir
vaktfritak, men er en begrensning i hvor lang arbeidsdagen kan være.

l)ommen innebærer at bestemmelsen i A2 {i 3.ó.4 om at gravide i siste trimester og
kvinner som ammer far en rett til å ha en arbeidsdag som ikke overstiger 9 timer.
Den sier ingenting om typen arbeid eller når på døgnet slikt arbeid skal legges.
Under saken i Arbeidsretten kom det imidlertid frem at Spekter mente at
bestemmelsen i overenskomst del A1 $ 1.4 kunne brukes ved behov for vaktfritak
29

når som helst i svangerskapet, fordi vaktarbeid vil kunne være risikofylt ved
graviditet.

I slike tilfeller må det avklares mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker
hvorvidt det er nødvendig med en legeerklæring som dokumenterer behovet for
vaktfritak. Men resultatet vil i de fleste tilfeller måtte bli tilsvarende slik A2 $
3.6.4har vært praktisert - nemlig at legen tas ut av vaktplanen og beholder full
lønn. En slik løsning vil i så fall bidra til å unngå unødvendige sykmeldinger av
gravide.
Det er viktig for Legeforeningen at vi har en avtale som ivaretar de gravide på en
god måte, med klare rettigheter, slik at sykmeldinger unngås og at de kan være i
arbeid helt frem til de skal gå ut i permisjon.

Dommen skapte stort engasjement blant legene, som er redde for at en endring i
praksis på dette feltet vil gå utover tilretteleggingen for de gravide legene. Mange
av disse legene er midlertidig ansatt og derfor særlig sårbare for negative følger
som måtte komme av at de ber arbeidsgiver om en individuell tilrettelegging.
Det er langvarig og omfattende praksis i helseforetakene for forskjellsbehandling
av gravide leger i forbindelse med at gravide nektes foftsatt ansettelse i vikariater i
strid med likestillingsloven. Fritak for vakt har derimot siden bestemmelsen kom i
2003 vært ansett for en automatisk rettighet, og har derfor stort sett fungert godt i
helseforetakene.
Akademikerne krever på denne bakgrunn at bestemmelsen vedrørende gravide
leger i de tre siste månedene av svangerskapet endres i samsvar med langvarig
praksis.
Dagens bestemmelse

i

$ 3.6.4

i A2 lyder slik:

"$ 3.6.4 Fritak for vakt
Overordnet lege kan be seg fritatt for plikt til tilstedevakt ved fylte 58 år og
for hjemmevakt ved fylte 60 år. For overordnet lege i særlig belastende fag,
kan det avtales fritak ved lavere alder. Alder og hva som regnes som særlig
belastende fag, avtales mellom partene i det enkelte helseforetak.
Gravide som er i de tre siste måneder av svangerskapet og kvinner som
ammer, gis mulighet til å ha en daglig arbeidstid som ikke overstiger 9
timer. Gravide som søker fritak i medhold av denne bestemmelsen beholder
full lønn, jf. overenskomstens del 41, pkt' 1 '1 ."
Akademikerne krever at den nye $ 3.6.4 skal ha følgende ordlyd (endringene
knytter seg til annet ledd, se farget skrift):

"$ 3.6.4 Fritak for vakt
Overordnet lege kan be seg fritatt for plikt til tilstedevakt ved fylte 58 år og
for hjemmevakt ved fylte 60 år. For overordnet lege i særlig belastende fag,
kan det avtales fritak ved lavere alder. Alder og hva som regnes som særlig
belastende fag, avtales mellom partene i det enkelte helseforetak.
Gravide som er i de tre siste måneder av Svangerskapet og kvinner som
ammer har rett til fritak for vakt. Ved slikt vaktfritak skal de følge
avdelingens normale dagarbeidstid. Gravide som fritas for vakt i medhold
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av denne bestemmelsen beholder full lønn,

jf.

overenskomstens del

Al,

pkt. 1.1."
3.

L

8.

5

Vir kningst idspunkt

for

lønns oppgj ør

e

t

Det er vanlig at Rikslønnsnemnda fastsetter virkningstidspunktet for
lønnsoppgiørettil streikens siste dag, som i denne saken var I l. oktober 2016.1
særlige situasjoner har Rikslønnsnemnda kommet til annen konklusjon, for
eksempel i sak 8/1986 mellom Akademikernes fellesorganisas.jon og staten og
212006 mellom Akademikerne og staten.

Prinsipalt
Akademikerne mener at en rekke argumenter taler for et virkningstidspunkt
tilsvarende et ordinært lønnsoppgjør i denne saken.
For det første dreier konflikten seg om at Spekter ikke vil anerkjenne
arbeidsmiljølovens system for avtaler om arbeidstid. Spekter respekterer ikke
fagforeningens eksklusive kompetanse til og klare forutsetninger for de vide
unntakene fra arbeidsmiljøloven. Konsekvensene av Spekters syn er alvorlige både
for den enkelte leges vern og for pasientsikkerheten ved norske sykehus.
Det er avdekket at helseforetakene har nasjonale planer om ensidig å endre dagens
kollektive arbeidstidsordninger til individuelle arbeidstidsordninger. Spekters
posisjon har nødvendiggf ort den lengste sykehusstreikçn i historien. I en slik
situasjon vil clet være urimelig dersom Akaclemikerne skal påføres konsekvensene
for at Spekter ikke vil anerkjenne arbeidsmiljølovens ufravikelige regler.
For det andre handler ikke konflikten om lønn.

Alle Akademikerforeningene med unntak av Legeforeningen har oppnådd enighet
om lønnsoppg¡øret i alle B-delene ved alle helseforetakene. Det er avtalt ulike
virkningstidspunkt i ulike B-deler, noe som g¡ør at et felles senere
virkningstidspunkt vil slå svært tilfeldig ut, med store forskjeller i konsekvensene
for arbeidstakerne basert på fagforeningstilhørighet og hvilken virksomhet de
jobber i. Lokale enigheter bør dermed legges til grunn for nemnda.
Spekter og Legeforeningen har også i praksis vært enige om både ramme,

innretning og virkningstidspunkt for lønnstilleggene for legegruppen i
forhanrllingene om cJel 42.
For det tredje har Spekter oppfordret helseforetakene til å utbetale lønnsoppgjøret
til uorganiserte på et tidligere tidspunkt enn ved streikens avslutning og før
oppgjøret for de organiserte er avklart av Rikslønnsnemnda.

Ut fra de opplysninger vi sitter med, vil de uorganiserte få lønnsoppgør i henhold
sin yrkesgruppes lokale enighet i B-del. Dette innebærer at en uorganisert
sivilingeniør vil få utbetalt lønnsoppgføret i henhold til lokal enighet mellom
helseforetaket og Tekna, selv om enigheten ikke er stadfestet av nemnda.

til

Potensielt innebærer dette da at arbeidsgiversiden belønner uorganiserte dersom
nemnda legger streikens siste dag til grunn som virkningstidspunkt. Dette skjer i
en svært tilspisset konfliktsituasjon, noe Akademikerne mener er et forsøk på å
undergrave fagforeningene i et organisert norsk arbeidsliv. Eksempelvis fra Helse
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Bergens egne intranettsider som henviser til at uorganiserte har tatt et bevisst valg
om ikke å være deltakende i konflikten og derfor skal få oppgiøret tidligere.

Det foreligger derfor helt særlige omstendigheter som g¡ør at lønnsoppgjøret ikke
bør fä virkning fra streikens avslutning'
Akademikerne mener dermed prinsipalt at virkningstidspunkt for lønnstillegg for
medlemmer i Legeforeningen skal være 1.1.2016, slik det var forutsatt under
forhandlingene, samt at UTA og vaktlønn i samsvar med langvarig praksis
etterbetales fra virkningstidspunktet.
Medlemmene til de øvrige foreningene i Akademikerne - Norsk Psykologforening,
Econa, Samfunnsviterneo Tekna, Samfunnsøkonomene, Norges Juristforbund og
Den norske tannlegeforening - gis virkningstidspunkt i samsvar med enighet i den
enkelte B-del.

Subsidiært
Akademikerne viser subsidiært til at hovedoppgjøret 2016 ble svært forsinket i
flere ledd. For det første fordi partene i fellesskaphar vært enige om å utsette
forhandlingene ut over det som ville vært vanlig i andre oppgiør. Overenskomsten
utløp 30. april, og forhandlingene skulle formelt vært sluttført innen 1. mai. I
stedet forhandlet partene i mai og begynnelsen av juni, med brudd i
forhandlingene 8. juni.
Vi mener en slik felles, praktisk ordning ikke skal gi en tilfeldig ulempe for
Akademikerne og en tilfeldig fordel for Spekter etter en streik som avsluttes med
tvungen lønnsnemnd.
Videre ble meklingen forsinket i forhold til Arbeidstvistlovens frister for
avslutning av mekling, jf. arbeidstvistlovens $ 25. Forhandlingene ble brutt 8. juni,
mens meklingen først fant sted nesten tre måneder ettero den 5. september.
Akademikerne kunne krevd at Riksmekler hadde gjennomført mekling 2 + 14
dager etter bruddet i forhandlingene.
Akademikerne kan ikke lastes for at meklingen av praktiske årsaker etter
anmodning fra Riksmekler ble utsatt til over sommeren. Á, fastsette et
virkningstidspunkt til streikens avslutning i denne saken, kan få betydning for
hvordan arbeidstakerorganisasjonene innretter seg i liknende situasjoner i
fremtiden. Dersom Riksmekler blir tvunget til å avholde mekling i samsvar med
lovens krav kan det sette et unødig press på meklingsinstituttet, ogføretil af
meklingen verken får det innhold eller den fremdrift som den burde ha.

Med to dagers frist for å nedlegge påstand om arbeidsstans og deretter 14 dagers
frist for mekling etter formelt utløp av overenskomsten 30. april, ville en streik
startet 15. mai. Virkningstidspunktet bør dermed settes til 35 dager (streikens
lengde) etter 15. mai.
Akademikerne vil subsidiært hevde at virkningstidspunktet settes til det tidspunkt
streiken ville blitt avsluttet, dersom partene hadde forholdt seg til
overenskomstens utløp og fristene i arbeidstvistloven. Dette innebæter af
virkningstidspunktet settes til 19. juni 2016.

Atter subsidiært
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Akademikerne vil atter subsidiært hevde at Rikslønnsnemnda må ta hensyn til den
forsinkede meklingen. Forhandlingene ble brutt 8. juni, mens meklingen først fant
sted nesten tre måneder etter, den 5. september. Det vises til argumentasjonen
ovenfor.
Akademikerne vil derfor atter subsidiært hevde at virkningstidspunktet fastsettes
fra det tidspunktet streiken ville ha blitt avsluttet, dersom meklingsfristen ble
overholdt.

Meklingen skulle ha vært avholdt innen 22. juni. Det innebærer at
virkningstidspunktet skal gjøres gjeldende fra 26.juli 201 6.

3.1.9 Avsluttende bemerkninger
3. 1.9.

I

Spekters praksisendring er ikke

forsvarlig

Hovedspørsmålet i den foreliggende saken gjelder legers arbeidstid. Uenigheten
mellom partene gjelder hvordan arbeidstiden skal settes opp fra den ene uken til
den andre og om arbeidsgiver ensidig kan bestemme hvordan arbeidstiden skal
planlegges.
En analyse av Rikslønnsnemndas tidligere kjennelser viser at nemnda har hatt en
konservativ tilnærming til å innføre tariffbestemmelser med nytt innhold, se for
eksempel sak 312006 mellom Finansforbundet og Finansnæringens
Arbeidsgiverforen ingen.
Tvisten gjaldt blant annet forhandlingsrett på pensjon, og i den forbindelse uttaler
nemndas flertall i punkt 4.2.1:

"Flertallet ser det imidlertid slik at dette spørsmål - som vil representere en
reform innenfor store deler av arbeidslivet - i første rekke må få sin
avklaring og løsning gjennom forhandlinger mellom partene. Det synes
ikke naturlig at Rikslønnsnemnda er den institusjon som innfører et slikt
prinsipp mot den ene tariffparts klare innsigelser."

I den nærværende tvisten er det Spekter som i realiteten vil reformere legenes
arbeidstidsordninger gjennom ensidig ä innføre kalenderplanlegging uten den
avgjørende forutsetningen om et kollektivt vern. Dette ønsker Spekter å
gfennomføre uten å gå veien om en forhandlingsløsning.
Akademikerne/Legeforeningen er således den part som ved sine krav
opprettholder dagens situasjon, og som dermed representerer det konservative
standpunktet i tvisten om arbeidstid. Dette fordi våre krav er en bekreftelse av den
praksis som partene har hatt i flere ti-år.
Spekters standpunkt vil innebære at legene ikke lenger vil ha rett til en felles
tjenesteplan. Legene vil i stedet få sin egne individuelle og helt unike tjenesteplan,
som kan gjennomsnitts beregnes over en periode på inntil ett år - eventuelt lenger.
Konsekvensen blir at den enkelte lege blir stående alene mot arbeidsgiver. Det
kollektive vernet er da borte.

Når tjenesteplanen er rullerende, fordeles byrden på legene jevnt og gir
tillitsvalgte mulighet til å etterprøve at arbeidsbelastningen ikke blir for stor.
Ordningen har fungert godt i lang tid.
JJ

Som en del av sin argumentasjon under forhandlingene i 2016,har Spekter hevdet
at Legeforeningen er motstander av kalenderplanlegging spesielt og andre
alternative metoder for å planlegge arbeidstid generelt. Dette er ikke riktig.
Legeforeningen er åpen for andre måter å organisere arbeidstiden på enn giennom
rullerende planer. Dette er framholdt i forhandlingene fra vår side, og det følger
direkte av at ordlyden i $ 3.6.3 i A2 at det kan avtales andre ordninger, dersom
partene blir enige lokalt.

Inntrykket Spekter har ønsket å skape av at Legeforeningen ikke er villige til å
vise den nødvendige fleksibilitet i møte med de krav som dagens pasient- og
brukerrettigheter stiller til planleggingen av legers arbeidstid, er dermed ikke

riktig.
Legeforeningens forutsetninger for å videreføre de omfattende unntakene
inneholder allerede den nødvendige fleksibiliteten for å planlegge driften av
dagens helseforetak, samtidig som de ivaretar legenes behov for forsvarlige
arbeidstidsordninger. Arbeidstidsplanleggingen er uløselig knyttet til de svært vide
unntakene fra arbeidsm iljøloven.
En videreføring av den etablerte ordningen med rullerende planer og muligheter
for lokal enighet om andre løsninger vil være best i tråd med det
varsomhetsprinsippet som Rikslønnsnemndas har lagt til grunn i sin praksis.
Dersom ikke denne avgjørende forutsetningen om at arbeidsplanen skal settes opp
og rulleres etter et fast mønster basert på antall leger i vaktsjiktet uttrykkelig blir
presisert i avtalen, kan heller ikke Legeforeningen akseptere at de vide unntakene
fra lovens arbeidstidsbestemmelser blir videreført for den kommende perioden.
Legeforeningen finner det ikke forsvarlig å gå med på så vide unntak fra
arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven når arbeidsgiver ensidig endrer
prinsippene for arbeidstidsplanlegging og gjennomsnittsberegning'
Rikslønnsnemnda bør derfor være tilbakeholdne med å innfri Spekters ønske om
påtvinge en helt ny arbeidstidsordning, jf. nedenfor. Spekters ønske om
reformering av arbeidstidsplanleggingen har heller ikke forankring i et anbefalt
meklingsforslag.
3.

å

1.9.2 Rikslønnsnemndas kompetanse er begrenset

En viktig side ved hovedtvisten i denne saken, knytter seg til Rikslønnsnemndas
kompetanse til å avsi en kjennelse som viderefører en arbeidstidsordning fastsatt i
tariffavtale i medhold av arbeidsmiljøloven $ l0-12 (4) for den påfølgende
perioden med mindre både fagforeningen og arbeidsgiver er enig.
Akademikernes standpunkt er at nemnda ikke har en slik adgang.

Arbeidsmiljøloven er en vernelov. Lovens utgangspunkt er at bestemmelsene om
arbeidstid er ufravikelige. Lovgiver har uttrykkelig fastslått at arbeidstidsreglene
ikke kan fravikes til skade for arbeidstakerne mot deres vilje.
Etter $ 10-12 (4) i arbeidsmiljøloven har lovgiver gitt fagforeninger med
innstillingsrett en eksklusiv kompetanse til å inngå tariffavtaler som fraviker
lovens arbeidstidsbestemmelser.
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Når lovgiver har tillatt at det kan avtales vidtgående unntak fra ellers ufravikelige
vernebestemmelser, må det legges til grunn at plasseringen av denne kompetansen
er gjort etter grundige overveielser.
Bestemmelsen er utformet i samsvar med EUs arbeidstidsdirektiv, som bygger på
en grunnleggende forutsetning om at partene i arbeidslivet ved avtale har videre
adgang til ã g¡øre unntak enn myndighetene gjennom lov, forskrift eller andre

beslutninger.
Ingen myndighetsorganer kan derfor påtvinge arbeidstakere slike vide unntak.
Etter Akademikernes syn har ikke nemnda verken kompetanse eller de nødvendige
forutsetninger for å vurdere de partsinteressene som en fagforening med
innstillingsrett suverent skal ivareta etter $ 10-12 (4). Kun Legeforeningen som
fagforening er i posisjon til å ivareta de partshensyn som begrunner
unntaksadgangen i loven. Unntakenes karakter er midlertidig, og forutsetter at
Legeforeningen får anledning til å vurdere om unntakene er forsvarlige og kan
ivareta et tilstrekkelig vern av de medlemmene som er omfattet av dem.
Nemnda bør derfor vike tilbake for å overprøve Legeforeningens vurdering og
konklusjon på spørsmålet om det er forsvarlig å videreføre rammene for unntakene
fra arbeidsmiljøloven.
Etter det Akademikerne kjenner til har Rikslønnsnemnda før denne saken ikke
fastsatt en tariffavtale hvor en del av tvisten har knyttet seg til unntaksadgangen i
$ l0-12 (4). Så langt vi da kan se, er dette et nytt spørsmål for Rikslønnsnemnda.
Det i seg selv tilsier at nemnda opptrer med forsiktighet i avgjørelsen av sakens
hovedtvist.

I denne sammenheng er det også et poeng at tvisten mellom Spekter og
Akademikerne skal avgjøres gjennom en tvungen lønnsnemnd. Rikslønnsnemnda
er i utgangspunktet opprettet som et tilbud til partene om å overlate løsningen av
interessetvister som partene frivillig bringer inn. Det var regjeringen som grep inn
ogavbrøt streiken. Akademikerne har ikke hatt et ønske om at saken skal løses i
nemnda. Dersom partene frivillig ønsket at nemnda skulle ha avgjort tvisten,
hadde nemndas kompetanse sett i lys av arbeidsmiljøloven $ 10-12 (4) kunne stilt
seg annerledes. Da ville partene ha overlatt sin kompetanse til nemnda. Nå er det
myndighetene som påtvinger denne tvisteløsningsmekanismen.
Spørsmålet om Rikslønnsnemndas kompetanse har også en

viktig side til

legalitetsprinsippet.

Hvis nemnda skulle inneha denne kompetansen, burde det ha framgått av
arbeidsmiljøloven $ l0-12 (4) eller i lovens forarbeider, noe det ikke gjør. Dette i
motsetning til den forskriftskompetanse som lovgiver har gitt departementet etter $
10-12 (8). Det framgår heller ikke av det konkrete lovvedtaket i denne saken eller
dets forarbeider at nemnda har slik kompetanse. Det samme gjelder den nåværende
og tidligere lønnsnemndloven.
En slik mangel på klar lovhjemmel reiser spørsmålet om en kjennelse mot
Akademikerne i tvisten om legers arbeidstid vil være et brudd på hjemmelskravet
som følger av Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel I I nr. 2 om
forsamlings- og foreningsfrihet.
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Et lønnsnemndsvedtak om videreføring av tariffunntakene uten Legeforeningens
samtykke, er også problematisk sett i lys av Arbeidstidsdirektivet 2003/88/EF,
,o* ã. en del av norsk rett. Direktivet bygger et grunnleggende prinsipp om at
partene i arbeidslivet ved avtale har videre adgang til ä g¡øre unntak fra reglene
enn myndigheten giennom lov eller forskrift'
Arbeidstidsdirektivets artikkel 18 legger kompetansen til å gjøre unntak fra
hviletidsbestemmelsen til partene i arbeidslivet. Artikkel22 gir opt-out adgang fra
4g timers ukentlig arbeidstid etter bestemmelser fastsatt av medlemsstatene' Norge
har latt denne mulighet være eksklusiv for avtaler inngått med fagforening med
innstillingsrett.
Saken har derfor også en side til foreningsfriheten. Slik unntaksregelen i $ l0-12
(4) er formulert, er det undergitt fagforeningens eksklusive kompetanse om man
på u.gn. av medlemmene skal akseptere de vide unntak fra lovens hovedregler.
Èvis Rikslønnsnemnda tiltar seg en slik kompetanse, vil dette kunne innebære at
nemnda griper inn i foreningsfriheten, som er vernet etter internasjonale
konvensjoner som Norge har ratifisert.
En avgjørelse i Spekters favør vil også i praksis innebære at nemnda innfører et
prinsipp om at dersom en fagforening en gang har gitt et unntak fra
àrbeidsmiljøloven, så vil arbeidsgiver kunne legge til grunn at dette vil bli
videreført i all fremtid, så fremt arbeidsgiver ønsker det'
Fagforeningen vil da ikke kunne trekke unntaket tilbake - selv ikke med bruk av
kampmidlei. D"nn. type "bordet fanger" avgiørelser vil for det første skape et helt
urimelig resultat. Det vil også potensielt ha betydelig overslagseffekt til andre
sektoreived at arbeidsgiversiden mister ethvert incitament til både å ville føre
reelle forhandlinger og å skulle komme til enighet i lignende situasjoner. Det vil
også bli mindre aktuelt for fagforeninger å gi unntak i tariffavtale.
Tilsvarende resultat vil da også gjelde, om situasjonen var motsatt, nemlig at
arbeidsgiver var den part som ikke ønsker å ha en arbeidstidsordning med de vide
unntakeìe. Arbeidsgiver vil da være bundet til de vide unntakene.
Denne kompetanseskranken gjelder altså ikke bare overfor arbeidstakersiden' En
forutgående forutsetning for $ 10-1 2 (4) er at arbeidsgiver ønsker de vide
unntfüene. En fagforening kan derfor heller ikke presse slik unntak på
arbeidsgiver. Partene må være enige'

Det er en vesentlig forskjell mellom hva en fagforening frivillig kan avtale av
unntak og hva den kan bli pålagt på vegne av sine medlemmer gjennom
arbeidsgiverbeslutninger eller avgiørelser av et myndighetsoppnevnt organ'
Oppsummert innebærer ovenstående at dersom Rikslønnsnemnda velger å
vidèreføre de svært vide unntakene som til nå har vært gitt av Legeforeningen uten
de nødvendige forutsetninger om et kollektivt vern - og dermed mot
Legeforeningens aksept - vil dette være i strid med arbeidsmiljølovens
ufrãvikelige regler, EUs arbeidstidsdirektiv, og det kan være i strid med
internasjonale traktater som Norge har ratifisert'
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3.2

Spekter

3.2.1 Innledning/Tvistens

omfang

Tvisten gjelder brudd i forhandlingene ved overenskomstrevisjonen 2016 mellom
Arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne i overenskomstområde l0 Helseforetak og overenskomstomrãde 4 - Lovisenberg Diakonale Sykehus AS.
Spekter Helse og Legeforeningen har ikke kommet til enighet i forhandlingene om
overenskomstens del A2 (den nasjonale forbundsvise overenskomstdelen). Det er
derfor heller ikke gjennomført lokale forhandlinger om overenskomstens B-deler
(mellom partene i det enkelte helseforetaklpartene ved Lovisenberg).

For øvrige forbund i Akademikerne er det gjennomført lokale forhandlinger og
samtlige har kommet til en omforent forhandlingsløsning.
Interessetvisten dreier seg i hovedsak om uenighet om Legeforeningens krav
vedrørende bestemmelser om arbeidstid, valg av planleggingsmetodikk og graden
av tillitsvalgtes medvirkning i arbeidsplanprosessen. Både forhandlingene og
meklingen har vært viet til diskusjoner og kravutveksling vedrørende dette. I
tillegg har Legeforeningen fremhevet sitt krav om automatisk vaktfritak for
gravide i siste trimester. Kravet har kun i begrenset grad vært gienstand for
diskusjoner i forhandlingene eller meklingen. Legeforeningens øvrige gjenstående
krav har ikke vært realitetsbehandlet i forhandlingene eller meklingen.
Akademikerne har omlag 20.000 medlemmer i overenskomstområde 4 Lovisenberg og overenskomstområde 10 - Helseforetak, organiserti 12 forbund.
Interessetvisten knytter seg til uenighet om overenskomstene inngått med
Legeforeningen. Legeforeningen organiscrcr om lag 14.000 medlemmer i berørte
sykehus.

3.2.2

Helseforetakene og Lovisenberg Diakonale Sykehus AS

Helseforetakene er heleid av de regionale helseforetakene, som igien er eid av
Helse- og omsorgsdepartementet. Helseforetakene er selvstendige rettssubjekter,
og således selvstendige arbeidsgivere.
Det er fire regionale helseforetak, som til sammen eier 26 helseforetak. I tillegg
eier de regionale helseforetakene i fellesskap 6 selskaper.
Helseforetakene skal levere spesialisthelsetjenester i tråd med de oppdragene de
får fra de regionale helseforetakene, og innenfor de rammer og ressurser de får
tildelt. Det er om lag 128.000 ansatte/l00.000 årsverk i helseforetakene.
Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er Norges største private sykehus. Sykehuset
har ca. 1.600 ansatte/l.300 årsverk, og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF.
Sykehuset er lokalsykehus med øyeblikkelig hjelp-funksjon for nesten 200.000
innbyggere i fire av Oslos bydeler.

3.2.3 Forhandlingsordningen i Spekter
I de innledende sentrale forhandlingene ble det avtalf at Spekters
medlemsvirksomheter skal inndeles i 10 overenskomstområder. Relevant for
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denne interessetvisten er område 4 Lovisenberg Diakonale Sykehus AS og område
10 Helseforetakene.

Forhandlingsordningen er fastlagt i hovedavtalen i Spekter $$ 4 og 7. Med
hjemmel i hovedavtalen $ 4, tredje ledd, har partene avtalt en avvikende
forhandlingsmodell for helseforetakene. Dette følger av Avtale om
forhandlingssystem for overenskomstområde helseforetak, inngått i 2007, som
første gang ble prolongert i 2012 og deretter i 2015 . Begge avtaler prolongert til
31.12.2017.
Den avtalte forhandlingsmodellen innebærer at overenskomsten forhandles i
forhandlingstrinn, se Punkt 3.1 .2.
En tilsvarende avtalestruktur og forhandlingsprosess har vært praktisert ved
Lovisenberg Diakonale Sykehus AS.

5

3.2.4 Overenskomstforhandlingene/mekling 2014
Også i hovedoppgj øret i 2014 ble det brudd i forhandlingene mellom Spekter og
Akademikerne. Oppgjøret gikk derfor til mekling, og man kom frem til en løsning

med Riksmeklers mellomkomst. Siden interessetvisten den gang var parallell og
også dreide seg om arbeidstid, ser Spekter behov for kort å redegjøre for oppgjøret
i 2014.
Spekter sa opp overenskomsten allerede høsten 2013. Bakgrunnen for oppsigelse
på d"tt" tidspunkt, var at Spekter så behov for en grundig giennomgang av
overenskomstens del A2 mellom Spekter Helse og Legeforeningen sammen med
Legeforeningen, med sikte på endringer ved overenskomstrevisjonen 2014.
Behovet var foranlediget dels av det faktum at partene har ulik forståelse av en
rekke av overenskomstens bestemmelser. I tillegg foranlediget daværende
helseminister Jonas Gahr Støres (2013) pålegg til de regionale helseforetakene om
utvidet åpningstid på sykehusene, at overenskomsten måtte endres. Endelig hadde
partene påbegynt en dialog med sikte på implementering av fast ansettelse for
Îeger i spesialisering. Denne dialogen var påbegynt som følge av oppdrag fra
daværende helseminister Anne Grete Strøm-Erichsens (2010) til de regionale
helseforetakene om at flest mulig stillinger for leger i spesialisering skulle være
faste. Spekter tok etter oppsigelse av overenskomsten initiativ til et partsarbeid for
å forberede overenskomstrevisjonen. Partsarbeidet pågikk høsten 2013 og vinteren
2014.
Spekter informerte i forkant av forhandlingene Legeforeningen om hvilke krav
aibeidsgiver ville fremme. Legeforeningen viste på sin side ikke åpenhet om
kravene, og Spekter ble presentert et uventet og ytterliggående krav om endringer i
arbeidstidsbestemmelsene på det første forhandlingsmøtet'
Leger har særegne arbeidstidsbestemmelser sammenlignet med alle andre
yrkisgrupper i sykehusene. I motsetning til andre yrkesgrupper hvis kompetanse er
nødvendig på døgnkontinuerlig basis og som derved arbeider turnus, er leger
definert som dagarbeidere med vakttjeneste. Dette innebærer at leger i hovedsak
jobber ordinær dagtid, men ut fra behovet også dekker opp vaktordninger på
kveld, natt og helg. Som fø\ge av legemangel for flere tiår siden, avtalte partene
den gang unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel. Unntaket har åpnet for
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at arbeidsgiver har kunnet "kjøpe" flere arbeidstimer av den enkelte lege. De
hensynene som begrunner særegne regler for leger, nødvendiggjør også at det er
inngått avtale om særskilte grenser (vernebestemmelser) for arbeidstid og fritid.
Leger har vært omfattet av unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel i flere
tiår. En nærmere gjennomgang av legers arbeidstid fremkommer i pkt. 3.2.9.1.

Legeforeningens krav innebar at den sentrale avtalen om unntak fra
arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser skulle bortfalle, og at eventuelle
unntak fra loven skulle inngås lokalt mellom partene på det enkelte helseforetak
og med påfølgende behandling/godkjenning av Legeforeningen sentralt. Det ble
forutsatt at også avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, lengre
dagsverk, kortere hviletid mv skulle inngås lokalt på samme måte som nevnt over.
Spekter vurderte kravet som uventet, dramatisk og med svært uforutsigbare
konsekvenser med tanke på arbeidstidsplanleggingen i sykehusene. De regionale
helseforetakene skal i alle landets regioner til enhver tid kunne tilby forsvarlige
spesialisthelsetjenester, det såkalte "sørge-for-ansvaret". Kravet innebar i denne
sammenheng at sykehusene som grunnlag for bemanningsplanleggingen måtte ta
høyde for at arbeidsgiver og tillitsvalgte ikke kom til enighet om nye
arbeidsplaner. Dette ville kunne ha som konsekvens at arbeidsmiljølovens
hovedregler om arbeidstid måtte legges til grunn også for legene.

Det ble som følge av Legeforeningens krav iverksatt en konsekvensutredning i
sykehusene. Sykehusene ble bedt om å kartlegge og vurdere konsekvensene for
driftssituasjonen dersom arbeidsmiljølovens hovedregler om arbeidstid skulle
gjøres gjeldende for legene.
Konsekvensutredningen viste at en endring

til arbeidsmiljølovens hovedregler

ville utfordre "sørge-for-ansvaret" ved norske sykehus. Sykehusene analyser viste
bla. følgende konsekvenser dersom legenes arbeidstid skulle organiseres i tråd
med arbeidsmiljølovens hovedregler:

.
¡
¡
o
o
.
o
¡

Beredskap for øyeblikkelig hjelp kan i hovedsak ivaretas, men her også unntak

Elektiv behandling vil bli betydelig redusert
Flere stengte operasjonsstuer som vil medføre økte ventelister og derav økning
i fristbrudd

Frister innenfor pakkeforløp (kreftbehandling) kan ikke overholdes
Mindre kontinuitet i pasientbehandlingen
Enkelte pasienttilbud vil bortfalle, spesielt ved små sykehus
Enkelte fag ville bli særlig skadelidende; anestesi, patologi, radiologi og
fordøyelse

Markert reduksjon i tid til fbrskning og fagutvikling som igjen vil kunne føre
at enkelte helseforetak ikke vil kunne opprettholde kravene som

til

utdann in

.
¡

gs

institusj on

Utdanningstiden for leger i spesialisering vil bli betydelig lenger

Klart behov for oppbemanning på kort sikt, som vil kunne skape utfordringer
knyttet til rekruttering av enkelte spesialister
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a

Legenes lønn

blir betydelig redusert, noe som vil kunne føretil at de vurderer

andre arbeidsmarkeder
a

Betydelig økt vaktbelastning på den enkelte lege

Forhandlingene fant sin løsning giennom meklingen i2014. Som del av
meklingsløsningen i 2014 var det enighet om å nedsette et partssammensatt utvalg
som blant annet skulle se på dagens arbeidstidsordninger, samt giøre en vurdering
av ulike modeller/metoder for arbeidstidsplanlegging. Det lå også i mandatet at
arbeidsgruppen skulle besøke flere helseforetak, for å innhente erfaringer om
arbeidstidsplanlegging for leger. Det var dessuten enighet om at det skulle
gjennomføres pilotprosjekter for äprøve ut eventuelle ordninger som partene ble
omforent om å prøve ut.
Arbeidsgruppen besøkte tre helseforetak og fikk med dette et godt innblikk i
hvordan legeressursene ble planlagt og hvilke utfordringer helseforetakene har i
den forbindelse. Erfaringene fra besøkene dannet et godt grunnlag for å
gjennomføre et eller flere pilotprosjekter.

Dette er imidlertid ikke gjennomført, all den tid Legeforeningen mente at de
sentrale parter måtte enes om noen premisser for giennomføringen før et
pilotprosjekt kan iverksettes. Spekter har gientatte ganger (også i forhandlingene
òg meklingen i 2016) oppfordret Legeforeningen til å skissere aktuelle premisser
som de mener må reguleres, slik at Spekter kan ta stilling til dette. Dette har ikke
Legeforeningen gjort, og det var derfor vanskelig å komme videre i partsarbeidet
og giennomføring av Piloter.
Det foreligger ikke en omforent rapport fra arbeidsgruppen.
2016/bruddgrunnlag før mekling
Akademikerne sa opp overenskomstene i overenskomstområde l0 (helseforetak)
og overenskomstområde 4 (Lovisenberg) med utløp per 30. april201ó i brev datert
29. ianuar 2016.
Innledende sentrale forhandlinger mellom Spekter og Akademikerne ble avsluttet
med enighet den 19. aPril2016.

3.2.5 Overenskomstforhandlingene

Forhandlinger om overenskomstens del A1 - sosiale bestemmelser - mellom
Spekter Helse og forbundene i Akademikerne ble avsluttet med enighet 22. april
2016.
3.2.5.1 Lokate forhandlinger om overenskomstens del B mellom
he I s eþ r e t ake ne / Lov i s e nb e r g D i akon al e Sy ke hu s o g he nho I dsv i s N or ge s
J ur i s tfu r b un d, S amfu nn s v i t e r n e, S a mfunn s ø ko no m e n e,
Kr i g s ko I e ut danne de s I an dsfor e nin g, N or s k L e kt or I a g, T e kna, E c o na,
N at urv i t e rne, D e n nor s ke t annl e geþr e ni n g, Ar kit e kt e ne s F a gfo r bund, D e n
no r s ke v e t e r inærfor e ni ng o g N or s k p sy fui I o gþ r e ning
De lokale forhandlingene for ovennevnte forbund ble gjennomført i perioden 9.
mai - 9. juni 2016. Der ble oppnådd enighet i samtlige oppgf ør (totalt 60
overenskomster) med unntak av Helse Bergen HF og Den norske tannlegeforening
samt Universitetssykehuset i Nord-Norge HF (LINN) og Norsk psykologforening
(NpF). Helse Bergen HF og Den norske tannlegeforening formaliserte en enighet
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mellom partene lokalt 22. juni 2016. Mellom UNN og NPF ble det oppnådd
enighet om lønnsregulering/overenskomsten del B (uten meklers mellomkomst)
under meklingen den 5. - 6. september 2016.
3.2.5.2 Forhandlinger om overenskomstens del A2 mellom Spekter Helse og Den
no r s ke I e gefo r e ning for he I s eþr e t ake ne o g L ov i s e nb er g D i ako nal e Sy ke hus
AS.

Fs@2016
Partene hadde avtalt forhandlingsmøter 18. mai og 19. mai2016.
Første forhandlingsmøte ble avholdt som planlagt 18. mai2016 hvor begge parter
utvekslet sine krav.
Spekter tilbød prolongasjon av overenskomsten med unntak av ett materielt krav
om at det åpnes for midlertidig ansettelse i fordypningsstilling.

For øvrig har Spekter fremmet krav basert på en enighet mellom Spekter og
Legeforeningen som allerede er formalisert i protokoll signert 11. november2015.
Dette anses derfor å være av redaksjonell karakter.
Spekters øvrige krav anses også å være av redaksjonell karakter knyttet til
endringer i ulike bestemmelser som følge av implementeringen av faste stillinger
for leger i spesialisering. Dette er endringer Spekter oppfatter at partene er enige
om.

Legeforeningens krav var omfattende og omhandlet krav knyttet
temaer:

.
.
.
.
o
.

til

6 angitte

Arbeidstid, tjenesteplaner og forutsigbarhet i arbeidssituasjonen
Kompetanseutvikling, forskning, kvalitet og pasientsikkerhet

Livfasepolitikk
Ansettelser

Lønn
Implemontering av fast stilling for leger i spesialisering [Spekters merknad:
krav om presiseringer i gjeldende bestemmelser].

Legeforeningen fremhevet allerede i det første forhandlingsmøtet kravene om
endringer i arbeidstidsbestemmelsene. De mest omstridte kravene og som er
hovedtema i interessetvisten, er endring i bestemmelsene om
gjennomsnittsberegning av arbeidstiden og innføring av en ny bestemmelse som
forplikter arbeidsgiver til som hovedregel å benytte kun én type
arbeidsplaner/planleggingsmetodikk. Det blir gitt en grundig redegjørelse for
tvisten under pkt.3.2.9, men Spekter vil allerede her utdype tvisten knyttet til
kravet om å begrense arbeidsgivers styringsrett når det gjelder hvilken
planleggingsmetodikk som skal anvendes.
Det har vært vanlig å etablere arbeidsplaner for leger etter et rullerende mønster
(rullerende arbeidsplaner). Dette er arbeidsplaner som rullerer/gjentas etter et fast
mønster basert på antall leger i vaktordningen. Arbeidsplanen rullerer/gjentas
inntil ny plan eventuelt blir utarbeidet. Det har vært vanlig at perioden for
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giennomsnittsberegning av arbeidstiden følger det samme antall uker.
iegeforeningen ønsker å tariffeste denne metodikken. Arbeidsgiver har vist til at
syÈehusdrift og pasientbehandling er vesentlig endret siden praksis med rullerende
arbeidsplaner ble innført. Organiseringen av legers arbeidstid har i begrenset grad
blitt enãret i tråd med utviklingen av bl.a. nye metoder for pasientbehandling,
teknisk utvikling, digitalisering, nye pasient- og brukerrettigheter, endringer i
samfunn- og familiestrukturer og lovpålagte tilretteleggingsplikter med påfølgende
behov for individuelltilrettelegging for arbeidstakerne. Sykehusene har som følge
av utviklingen samt forventninger fra sykehuseier om å planlegge driften med
lengre tidshorisont, sett behov for å se på om det er andre måter å organisere
legãnes arbeidstid på. Legeforeningens krav innebærer en begrensning i
arbeidsgivers styringsrett når det gjelder arbeidstidsplanlegging. Driften av
legetjenisten kan ikke basere seg på legenes frivillighet. De grenser for arbeidstid
rorn g¡"nnom flere tiår er praktisert i sykehusene og som driften baserer seg på,
kan ikke opphøre "over natten" men må evt. avvikles på lengre sikt.
Spekter avviste derfor i forhandlingene den 18. mai 2016 kravene om endringer i
aibeidstidsbestemm elsene/tariffesting av planleggingsmetodikk. Spekter
redegjorde imidlertid i møtet om hvilke andre krav man var villige til å forhandle
videiè på. På bakgrunn av dette mottok Spekter et nytt krav fra Legeforeningen
vedrørende arbeidstid.

I kravet opprettholder Legeforeningen sin posisjon når det gielder rullerende
arbeidsplaner, men åpner for at det kan inngå avtale med tillitsvalgte om at det i
perioder med ferieavvikling og perioder med særskilte behov kan inngås
avvikende arbeidsplaner.

I et forsøk pä ämøte Legeforeningens krav fremsatte Spekter deretter et forslag til
"Arbeidstid splanlegging".
Forhandlingene ble den 18. mai avsluttet ca. kl. 22.00. Legeforeningen ønsket ikke
å fortsette fbrhandlingene den 19. mai som planlagt. Det ble meddelt Spekter at de
ønsket en pause i forhandlingene til etter sitt landsstyremøte som skulle avholdes
24. - 26. mai 2016. Det ble vist til at man hadde behov for lterligere å forankre
sine posisjoner før forhandlingene kunne gjenopptas'
Forhandlinesmøte 8. juni 2016
Forhandlingene ble gjenopptatt den 8. juni 2016. Legeforeningen overleverte
innledningsvis et nlt krav hvor de opprettholdt sitt første krav om rullerende
arbeidspláner, og presiserte ytterligere viktigheten av kravet. I tillegg ble det vist
til at bestemmelsen om adgangen til gjennomsnittsberegning ikke kunne
videreføres dersom ikke det primære kravet ble innfridd.
Spekter ga umiddelbart tilbakemelding om at kravet ble avvist. Legeforeningen
meddelte da at forhandlingene var brutt. Før partene gikk hver til sitt overleverte
Legeforeningen et krav nr. 3.

I kravet opprettholdt Legeforeningen sitt hovedkrav, men frafalt en del av de
øvrige fremsatte kravene. I tillegg ble det fremmet krav om
lønnsreguleringer/økonom i'
I og med at Legeforeningen på dette tidspunkt valgte å bryte forhandlingene, ble
økõnomien i oppgiøret aldri realitetsbehandlet. I kravet fremkommer også tydelig
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at det stilles som forutsetning for avtale om gjennomsnittsberegning at
arbeidsplanen baseres på et prinsipp om rullerende arbeidsplaner.

Bruddet i forhandlingene med Legeforeningen ble formalisert ved undertegning av
Bruddprotokoll mellom Spekter Helse og Legeforeningen for område 10 datert 8.
juni 20i6 og Bruddprotokoll mellom Spekter og Legeforeningen for område 4
datert 8. juni 2016.

Avsluttende sentralç forhandlineer
Akademikerne Helse tok kontakt med Spekter den 9. juni 2016 og meddelte at de
ønsket å bryte forhandlingene i overenskomstområdene 10 (helseforetak) og 4
(Lovisenberg). Akademikerne ønsket at det ble utferdiget bruddprotokoll samme
dag. Spekter og Akademikerne tok derfor ikke stilling til hvordan forhandlingene
kan videreføres slik det fremgår av avtalen om forhandlingssystemet. Det ble ikke
avholdt forhandlingsmøte, men følgende protokoller ble signert:

Bruddprotokoll mellom Spekter og Akademikerne i avsluttende sentrale
forhandlinger - område 10, datert 9. juni 2016 og Bruddprotokoll mellom Spekter
og Akademikerne i avsluttende sentrale forhandlinger - område 4 datert,9. juni
2016.
Bruddet innebærer at det ikke er ført forhandlinger på trinn 4 i henhold til Avtale
om forhandlingssystem (lokale B-dels forhandlinger mellom helseforetakene og
Legeforeningens tillitsvalgte). Det er heller ikke ført B-dels forhandlinger med
Legef'oreningen på Lovisenberg Diakonale Sykehus AS.

3.2.6 Mekling

5. og 6. september 2016 OG 5. oktober 2016

På bakgrunn av Akadcmikcrncs mclding om plassoppsigelse datert 9.

juni 2016,Ia

Riksmekler ned forbud om arbeidsstans i brev av 13. juni 2016.
Riksmeklerens forbud viser kun til overenskomstområde 10. Spekter har ikke
mottatt tilsvarende for overenskomstområde 4. Ved henvendelse til Riksmekler
ved utarbeidelsen av skriftlig innlegg, bekrefter Riksmeklerens forværelse at det
kun er sendt ett brev med forbund om arbeidsstans.

Mekling ble gjennom ført 6. og 7. september 201 6. Meklingen omfattet 8l
overenskomster for ca. 20.000 arbeidstakere organisert i 12 forbund i
Akademikerne, ansaff i helseforetakene og ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. I
praksis var fokus i meklingen rettet mot interessetvisten mellom Spekter og
Legeforeningen.
Se for øvrig

punkt

3.2.7 Streik

1.

7. september

-

11. oktober 2016

Streik ble iverksatt fra arbeidstidens begynnelse 7. september 2ú16. Den første
plassfratredelsen omfattet 194 medlemmer ved 5 helseforetak.
Akademikerne varslet opptrapping av streiken 7 ganger.

Totalt omfattet plassfratredelsene 619 arbeidstakere ved l3 helseforetak og 2
regionale helseforetak. Det ble underveis i streiken søkt om at enkelte
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plassfratredelser ble trukket (pga. feil i varslene, personlige forhold mv.)' Spekter
innvilget 12 søknader.

Det ble ikke varslet plassfratredelse ved Lovisenberg Diakonale Sykehus AS'
Uttaket rammet i betydelig grad pasienter ved at polikliniske konsultasjoner og
operasjoner ble utsatt.

I tillegg varslet helseforetakene betydelig slitasje på arbeidstakere og ledere som
ikke var tatt ut i streik og potensielt situasjoner med fare for Iiv og helse' Dette
som følge av manglende vaktberedskap.
Statens Helsetilsyn fremla den 11. oktober 2076 en rapport med vurdering av
konsekvensene av streiken. På bakgrunn av Helsetilsynets vurdering innkalte
arbeids- og sosialministeren partene fil møte tirsdag I 1. oktober klokken 18.30.
partene bekreftet pämøtet at de ikke så noe mulighet for å komme til enighet. I lys
av dette, og Helsetilsynets rapport, informerte statsråden partene om at regieringen
ville gripe inn med tvungen lønnsnemnd. På anmodning fra statsråden sa
Akadémikerne seg villig til å avslutte streiken umiddelbart og gjenoppta arbeidet'
Med unntak av leger som var nødvendig for å ivareta vaktberedskap giennom
natten fra 11 .til12. oktober, ble arbeidet gienopptatt 12. oktobet 2016.
Arbeidsgiver søkte ikke om dispensasjoner fra streiken. Spekter begrunner dette ut
fra følgende:
Streik er et lovlig virkemiddel og det sterkeste virkemidlet som kan anvendes i
interessetvister om lønns- og arbeidsvilkår.
Det forutsettes at arbeidsgiver i en streikesituasjon skal håndtere den
kapasitetsreduksjon som oppstår, slik at forsvarlig drift kan sikres. Arbeidsgivers
uniuur er å iverksette tiltak som sikrer forsvarlighet med den kapasitetsreduksjon
som vil måtte følge av streikeuttaket. Aksept av kapasitetsreduksjonen er
konsekvensen av at streik er lovlig.
Forsvarlighetskravet regnes som en grunnpilar i helselovgivningen, og tjenestene
som leveres av og innen et helseforetak skal være forsvarlige, jf.
spesialisthelsetjenesteloven $ 2-2.Hvorvidt kravet til forsvarlighet til enhver tid er
oppfylt må vurderes konkret. Klare ansvarsforhold går som en rødtrâd gjennom
lorsv arl i gh etskravet.
Forsvarlighetskravet er en grunnleggende standard innenfor helseretten. Plikten til
å yte faglig forsvarlige helsetjenester på individnivå endres dermed ikke ved at det
pågår streik, dog slik at den enkelte profesjonsutøverkan være omfattet av
rtréit"n og derved være unntatt fra det personlige ansvar som knltter seg til å
være

i tjeneste.

Ansvaret på systemnivå er uendret under en streik, og helseforetaket har således et
selvstendig ansvar også i en streikesituasjon. Dette påvirker helseforetakets
handlingsalternativer før og under en streik.
Et viktig premiss for å drive et sykehus forsvarlig er at helseforetaket har kontroll
på hvor mange helsearbeidere som er tilgiengelig for en tidsperiode av en viss
ïarighet fremover. Etter helseforetakenes/LDS' oppfatning vil tilgjengeligheten på
helsepersonell r,ære for usikker dersom en streikekomite krrn innvilger
funksjonsspesifikke og kortvarige dispensasjoner, eksempelvis dispensasjon(er)
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kun for deler av helsepersonellets ordinære arbeidsoppgaver eller for noen timer
og/eller konkrete arbeidsoppgaver. Dette stiller helseforetaket i en vanskelig
situasjon når det gjelder å opprettholde en forsvarlig vaktordning. Kravet om
tilstrekkelig klarhet med hensyn til ansvarsforhold vil også utfordres. Spekters
vurdering er at dispensasjonsregimene slik de har vært praktisert ikke er forenlig
med kravene til forsvarlighet i spesialisthelsetjenesteloven $ 2-2 (systemkravet).
Helseforetakene har som alternativ til bruk av dispensasjonssøknader forsøkt å
inngå lurhånclsavtaler om unntak fra en eventuell streik. Forutsigbare
forhåndsavtaler kan etter Spekters oppfatning forhindre at det oppstår en
uforsvarlig bemanningssituasjon ved helseforetaket under en streik. Hovedavtalen
regulerer en felles forpliktelse i $ 10 til å sørge for at streiker i virksomheter hvor
det kan oppstå fare for liv og helse, skal kunne giennomføres forsvarlig.
Sykehusene har siden 2014 ved hvert oppgjør utarbeidet omfattende
beredskapsplaner basert på en streikesituasjon. Med utgangspunkt i en analyse av
planene og anslag på en minimumsbemanning for å sikre liv og helse, ble det
gjennomført forhandlinger med alle fagforeningene om såkalte $ lO-avtaler både i
2014,2015 og 2016. Med et par unntak, avviste fagforeningene å inngå slike
forhåndsavtaler.

3.2.8

Spekters initiativ for å løse streiken

Spekter tok den 25. september 2016 et initiativ overfor
Akademikerne/Legeforeningen for â løse interessetvisten. I brev av samme dato
foreslår Spekter ni tiltak for å ftl etablert ny overenskomst, gjennomført
lønnsoppgjøret og få avsluttet streiken.
Basert på dette initiativet ble det gjennomført møter mellom partene den 25.
september o927. september 2016.
Partene kom ikke

3.2.9

til

enighet.

Interessetvisten

- arbeidstid

Da det er oppnådd enighet i forhandlingene om nye overenskomster for alle
forbund i Akademikerne med unntak av Legeforeningen, drcier interessetvisten
seg om revisjon av Legeforeningens overenskomster, totalt 2l B-dels
overenskomster samt 42.
Som følge av at oppgjøret i 2014 var svært krevende og endte i mekling, vurderte
Spekter det som hensiktsmessig at partene ikke hadde omfangsrike eller
prinsipielle krav inn i årets oppgjør. Spekter har derfor i all hovedsak krevd en
prolongasjon av gjeldende overenskomster.

Legeforeningen på sin side har valgt å fremme flere svært prinsipielle krav.
Legeforeningens hovedkrav omhandler krav om endringer i
arbeidstidsbestenttnelsette. Kravet bygger i realiteten på en konstatert rettstvist, og
er delvis en omkamp ift. en sak som Legeforeningen har tapt i Arbeidsretten (ARD
2013-147 "hjelpeplandommen"). For å forstå interessetvisten, er det nødvendig å
kjenne Lil reLtsLvisLcn. Fur å forstå kravet er det også nødvendig å ha kunnskap om
legers arbeidstid og arbeidstidsordninger.
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Fremstillingen i dette punktet vil derfor bygges opp som følger:

¡
¡
o
.

Nærmere om legers arbeidstid i sykehus
Fra rettstvist

til

interessetvist

Legeforeningens krav om endringer i arbeidstidsbestemmelsene
Spekters merknader

til Legeforeningens krav

3.2.9.1 Nærmere om legers arbeidstid i sykehus
Arbeidstidsbestemmelsene for legene er i hovedsak regulert i overenskomstens del
A2 med tilhørende møtebok (2014).
partene på det enkelte helseforetak kan i overenskomsten del B eller i annen
tariffavtale avtale ytterligere bestemmelser om arbeidstid'

I motsetning til andre yrkesgrupper i sykehusene hvis kompetanse er nødvendig på
døgnkontinuerlig basis og som derved arbeider turnus, er leger definert som
dagarbeidere med vakttjeneste fif. overenskomsten del A2 $ 3.1).Dette innebærer
at de i hovedsak jobber ordinær dagtid, men ut fra behovet også dekker opp
vaktordnin ger fra ettermiddagen, gjennom natten og frem til dagskiftet starter,
samt i helgene.
Arbeidstiden gjennomsnittsberegnes og partene har i overenskomsten del A2
regulert dette ($ 3.1). Sentral avtale om gjennomsnittsberegning har eksistert i
flere tiår. Arbeidsgiver kan fastsette en arbeidsplan med gjennomsnittsberegning
og unntak fra lovens arbeidstidsbestemmelser (se under) etter drøftinger med
tillitsvalgte.
Partene har i overenskomsten del A2 - med hjemmel i arbeidsmiljøloven $ 10-12
(4), avtalt særskilte arbeidstidsbestemmelser for leger som avviker fra lovens
hovedregler (se "Merknad" til overenskomsten $ 3.1). Unntaket er blant annet
materialisert ved at det er avtalt adgang til utvidelse av den alminnelige ukentlige
arbeidstiden. Det er to typer av utvidet arbeidstid: påúagtlpliktig utvidet arbeidstid
og frivillig utvidet tjeneste/arbeidstid (overenskomsten $ 3.3).
Det kan pålegges fast utvidelse av den alminnelige arbeidstiden med inntil2,5
timer i gjennomsnitt per uke. Dette ble første gang avtalt i 1996. De fleste leger
omfattes av denne utvidelsen. Dette innebærer at den alminnelige arbeidstiden for
leger normalt er enten 38 eller 40 timer per uke avhengig av når på døgnet
arbeidstiden er lagt og vakttjenestens karakter. Kompensasjon for pliktig utvidet
arbeidstid er tatt hensyn til i den tariffregulerte minimumsavlønningen.
Der arbeidsgiver mener det er behov for å kjøpe ekstra legetimer, inngår legene på
frivillig basis avtale om utvidet arbeidstid (UTA). Det er ingen øvre grense for
hvor mange UTA-timer det kan inngås avtale om. I gjennomsnitt utg¡ør dette om
lag 4,1 timer per uke per lege (tall fra nov. 2015). Det er avtalt en særskilt
kompensasjon for timer med frivillig utvidet arbeidstid.
Unntaket er videre materialisert gjennom grenser for daglig og ukentlig arbeidstid
samt kortere hviletid mellom to arbeidsperioder som fraviker arbeidsmiljølovens
hovedregler, se overenskomsten $ 3'6.3:
'' $ 3.6.3

Vernebestemmelser
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Med mindre partene lokalt blir enige om annet, gjelder følgende
bestemmelser:

Arbeidstiden organiseres slik at den over en periode som minst omfatter
like mange uker som det er deltakere i vaktordningen ikke overstiger 60
timer for noen enkelt uke. Den daglige arbeidstid, inkludert spisepauser,
skal ikke for noe enkelt vaktdøgn overstige 19 beregnede timer.
Hver enkelt arbeidsuke skal inneholde minimum 28 timers
sammenhengende fritid. Mellom to arbeidsperioder skal det være en
arbeidsfri periode på minimum 8 timer. Ingen arbeidsdag bør være kortere
enn 5 timer, med unntak av dager etter tilstedevakt.
Dersom det jevnlig (over 20 Yo av vaktene) har vist seg umulig å overholde
kravet til forsvarlig hvile iløpet av vakten (8 timers hvile i gjennomsnitt pr.
døgn), skal arbeidsplanen endres for å korrigere for dette forhold."
Partene i det enkelte helseforetak kan som det fremgår av innledningen til
bestemmelsen inngå avtale om ytterligere utvidede grenser. En nylig gjennomført
kartlegging viser at partene på foretaksnivå har inngått om lag 40-50 slike avtaler.
Det er grunn til å anta at det i tillegg er inngått et ukjent antall avtaler på lavere
nivå i sykehusene.

Vaktarbeidet organiseres enten som tilstedevakt på sykehuset eller som beredskap
utenfor arbeidstedet (hjemmevakt). Også når det gjelder tilstedevakt har partene
avtalt unntak fra arbeidsmiljølovens hovedregler ved at arbeidstid og avlønning av
timer ved såkalt passiv tilstedevakt omregnes i forholdet 1:3.
Det er fortrinnsvis de underordnede legene (turnusleger, leger i spesialisering) som
går tilstedevakt og overlegene (ferdige spesialister) som dekker såkalte
bakvaktsordninger (fortrinnsvis som vakt utenfor arbeidsstedet/hjemmevakt).
Dette varierer imidlertid noe avhengig av hvilket sykehus og hvilken
avdeling/fagområde det er tale om.

I hovedoppg¡øret2014ble det i overenskomsten del A2 ($ 3.4.3) avtalt en 7-trinns
prosess for etablering av arbeidsplaner for leger. Dette for å tydeliggjøre
tillitsvalgtes rolle og medvirkning i arbeidstidsplanleggingen, da Legeforeningen i
forhandlingene mente tillitsvalgte mange steder ikke ble involvert i tilstrekkelig
grad. Prosessen gir en beskrivelse av de ulike trinnene ved etablering av nye
arbeidsplaner og skal blant annet sikre dialog med og involvering av tillitsvalgt. 7trinns prosessen tar utgangspunktet i aktiviteten for perioden planen skal settes
opp for. Bakgrunnen for dette er at nettopp aktiviteten vil kunne variere i ulike
perioder. Tillitsvalgte involveres på et tidlig tidspunkt og skal gis mulighet til å
komme med innspill på den aktiviteten arbeidsgiver planlegger for. Videre
regulerer prosessreglene drøfting av eventuelt behov for utvidet arbeidstid, samt
regler for inngåelse, endring og oppsigelse av avtale om utvidet arbeidstid.
3.2.9.2 Fra reftstvist

til interesseÍvist

Legeforeningens krav vedrørende arbeidstid bunner i realiteten i en rettstvist om
forståelsen av følgende bestemmelse i overenskomsten del A2 $ 3.6.3:

"Arbeidstiden organiseres slik at den over en periode som minst
[understreket av Spekter] omfatter like mange uker som det er deltakere i
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vaktordningen ikke overstiger 60 timer for noen enkelt uke. Den daglige
arbeidstid, inkludert spisepauser, skal ikke for noen enkelt vaktdøgn
oversige l9 beregnede timer'"
Legeforeningen mener bestemmelsen anviser at perioden for
gjennomsnittsberegning er begrenset til like mange uker som det er leger i
vaktordningen. Eksempelvis at dersom det er l0leger ivaktordningen, skal
arbeidsplanen og perioden for gjennomsnittsberegning være på 10 uker. Når l0
uker er gått, gjentas den samme arbeidsplanen fra uke 1 (rullerende arbeidsplan).
Spekter mener overenskomsten ikke er til hinder for at arbeidsgiver
g¡"nno*rnittsberegner over en lengre periode enn det er leger i vaktordningen;jf'
bl.a. ordlyden "minst like mange uker...'.".
12014 innførte en seksjon ved Sykehuset Østfold HF to arbeidsplaner hvor
perioden for giennomsnittsberegning var lenger enn antall leger i vaktordningen.
Legeforeningens tillitsvalgte og senere Legeforeningen sentralt motsatte seg dette,
og krevde tvisteforhandlinger. Spekter og Legeforeningen gjennomførte
tvisteforhandlinger den 13. mai2016. Partene kom ikke til enighet. Spekter
etterlyste den 7.juni og deretter den 14. juni Legeforeningens anførsler slik at vi
kunne få utarbeidet en tvisteprotokoll. Vi har også senere muntlig etterlyst disse.
Legeforeningen har per d.d. ikke sendt oss anførslene.
Legeforeningen har i forbindelse med tvistesaken og senere under streiken
anklaget Spekter for å drive "kreativ avtalefortolkning". I denne forbindelse er
bestemmelsens forhistorie relevant.
Bestemmelsen var allerede nedfelt i tariffavtalen for yngre leger i 7977 (den gang
var de fleste sykehusene tilhørende KS-området) og hadde den gang følgende
ordlyd:

"Arbeidstiden ordnes slik at den over en periode som minst [understreket
av Spekter ] omfatter like mange uker som det er deltakere i turnusordning,
os av høvst års variehet [understreket av Spekter], blir giennomsnittlig så
lang som bestemt i IV, eventuelt V nedenfor, men ikke over 60 beregnede
timer noen enkelt uke."
Teksten stod slik frem til 1995. Som følge av en større omstrukturering av
tariffavtalen, bortfalt bestemmelsen i denne formen i 1995. Da helseforetakene ble
etablert og Spekter (den gang NAVO) ble arbeidsgiverforening for sykehusene) i
2002, gienoppstod bestemmelsen etter krav fra Legeforeningen. Legeforeningen
gikk dérmed i sitt krav tilbake til ordlyden fra 1977 , men sløyfet begrensningen på
i å.. D"tt" viser at bestemmelsen verken i perioden 1977 - 1995 i KS-området
eller fra 2002i Spekter-området, kan forstås annerledes enn at eradgangtil å sette
opp arbeidsplaner over flere uker enn antall leger i vaktordningen.

Den siterte (og nå omtvistede bestemmelsen) har til orientering vært gienstand for
behandling i Arbeidsretten også i 2013 (ARD 2013-147 - "hjelpeplandommen").
Legeforeningens påstand var at arbeidsplaner ikke kunne basere seg på et færre
antall leger enn det antall leger som er ansatt ved den aktuelle avdelingen. Spekter
påberopte at arbeidsplanene - for eksempel ved ferieavvikling - skulle settes opp
ut fra det antall leger som til enhver tid ffaktisk] er tilgjengelig. En enstemmig rett
ga Spekter medhold. Retten uttaler bl.a.:
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"I vurderingen er det [også] et moment at utarbeidelse av tjenesteplaner ut
fra det antall leger som faktisk er tilgjengelig kan tenkes å gi mer
forutberegnelighet enn om planen skal inkludere leger som avvikler ferie.
Dersom et bestemt antall leger som avvikler ferie skal inngå i en
tjenesteplan som opprettes for å dekke et gitt tidsrom, vil det gi større
usikkerhet om arbeidssituasjonen i form av uforutsette vakter.
ljenesteplanen kan da hevdes å være basert på planlagt overtid."(premiss
I 33)

I Legeforeningens krav I til årets oppgjør krevde de en omkamp på
hjelpeplandommen. Kravet ble imidlertid frafalt i Legeforeningens krav 3. Det er
således ikke en problemstilling for Rikslønnsnemnda, men en forhistorie som bør
være kjent for nemnda.
Spekter har hele tiden vært tydelig overfor Legeforeningen på at uenigheten om
forståelsen av overenskomsten skulle vært fremmet for Arbeidsretten som er den
instans som behandler rettstvister mellom partene. I stedet velger Akademikerne å
giøre rettstvisten om til en interessetvist og gjennomføre en 5 uker lang streik i
sykehusene.
3. 2. 9.

3 Le geforeningens l¡rav om endringer

i arbe idstidsbe stemmelsene

Legeforeningen har flere krav til endring i arbeidstidsbestemmelsene. De mest
omstridte kravene (og som forhandlingene og meklingen eksklusivt dreide seg
om), er begrenset til to; endring i bestemmelsen om gjennomsnittsberegning og
innføring av en ny bestemmelse som forplikter arbeidsgiver til som hovedregel å
benytte kun én type arbeidsplaner/planleggingsmetodikk. Det ble fra begge sider
spilt inn ulike løsningsforslag i forhandlingene under streiken.
Fra Spekters side var dette med henblikk på å finne en helhetlig løsning på
arbeidstidsspørsmålene. Spekter anser både Legeforeningens og Spekters forslag
som avvist, og vi knytter derfor Spekters anførsler til Legeforeningens krav
fremsatt i krav 3 den 8. juni 2016.
Legeforeningens konkrete krav er følgende:
ô 3.1

-

Merknad.

Gjeldende ordlyd:
Av t al t ar

b e i ds t i d

kan gj e nnom sni

t ts b

er e gne s.

Legeforeningens krav:
Dersom arbeidsplanen settes opp og rullerer etter et fast mønster basert på
antøll leger i vaktsjiktet, kan avtalt arbeidstid gjennomsnittsberegnes.
$ 3.6.3 Vernebestemmelser

Gjeldende ordlyd:

Arbeidstiden organiseres slik at den over en periode som minst omJ'atter
like mange uker som det er deltakere i vaktordningen ikke overstiger 60
timer for noen enkelt uke.
Legeforeningens krav:
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Arbeidsplanen skal settes opp og rullere etter
antall leger i vaktsjiktet.

et

fast mønster basert på

Arbeidstiden organiseres slik at det ikke overstiger 60 timer for noen enkelt
uke.

I innledningen til krav 3 understreker Legeforeningen følgende forutsetninger:
"Dagens avtale om gj ennomsnittsberegning av arbeidstiden videreføres
under forutsetning av at arbeidsplaner settes opp etter et rullerende
m ønster. Le geforen in gen foruts etter at alternative arb e id sti d sordnin ger
innrettes innenfor grensene av amls arbeidstidsbestemmelser, med mindre
annet avtales lokalt."
Adgangen til å giennomsnittsberegne arbeidstiden ($ 3.1 merknad) betinges med
andre ord av at Legeforeningen får innfridd kravet i $ 3.6.3.
Oppsummert innebærer Legeforeningens krav slik Spekter oppfatter følgende
forutsetninger:

¡
o
¡

Arbeidsplanene skal rullere
Arbeidsplanene skal settes opp med et fast mønster.
Arbeidsplanperiodens lengde (og derved perioden for gjennomsnittsberegning)
skal tilsvare like mange uker som det er leger i vaktordningen.

.

Gjeldende vernebestemmelser gjelder kun dersom de tre ovennevnte
forutsetninger er opPfYlt.

¡

Dersom det skal etableres alternative arbeidstidsordninger skal dette avtales
lokalt, altså etter godkjenning fra Legeforeningens tillitsvalgte, og
arbeidsplanene skal innrettes i tråd med grensene for arbeidstid og arbeidsfri i
arbeidsmiljøloven.

Slik vi har forstått Legeforeningen innebærer kravet om "fast mønster" at
fordelingen av vaktarbeid, poliklinikk, arbeid på sengepost, operasjoner mv. i
omfang og plassering (skal fordeles matematisk likt mellom legene i
vaktordningen. Dette er det som Legeforeningen omtaler som "kollektivt vern". Vi
oppfatter Legeforeningen dithen at dersom arbeidsplanene settes opp over flere
uker enn det er leger i vaktordningen, brytes det faste mønsteret/den matematiske
likhet. Det er for så vidt korrekt, da en matematisk lik bemanningskabal da ikke
"går opp".
3.2.9.4 Spekters merlcnader til Legeþreningens krav om endringer i arbeidstidsbestemmelsene

Praksis

Det har som nevnt tidligere vært vanlig å etablere arbeidsplaner for leger etter et
rullerende mønster (rullerende arbeidsplaner). Dette er arbeidsplaner som
rullerer/gjentas etter et fast mønster basert på det antall leger i vaktordningen.
Arbeidsplanen rullerer/gjentas inntil ny plan eventuelt blir utarbeidet. Det har vært
vanlig at perioden for gjennomsnittsberegning av arbeidstiden følger det samme
antall uker. Det er imidlertid mange unntak fra dette, se under. Arbeidsgiver har
som for andre yrkesgrupper (helsefagarbeidere, sykepleiere, ingeniører m.fl.)
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styringsrett på hvilken arbeidsplanmetodikk som skal benyttes. Overenskomsten
for legene begrenser ikke arbeidsgivers styringsrett. Dette er partene uenig om (se
ovenfor under pkt. 3.2.9.2). Legeforeningen har etter streikens avslutning
prosedert i media på at "gjeldende praksis" for etablering av arbeidsplaner for
leger, skal reguleres i tariffavtalen.
"Gjeldende praksis" er ikke entydig. Det er mange unntak fra Legeforeningens syn
om hva som har vært "praksis".
Spekter har som forberedelse

til behandlingen

av interessetvisten i
Rikslønnsnemnda kartlagt typer arbeidsplaner i sykehusene. Flere helseforetak
oppgir at de i hovedsak har rullerende arbeidsplaner. Imidlertid viser
kartleggingen at det er mange (flere hundre) arbeidsplaner som fraviker et system
om arbeidsplanens lengde samme antall uker som det er leger i vaktordningen.
Arbeidsplanene er flere steder gjennomsnittsberegnet og er av betydelig lengre
varighet enn antall leger i vaktordningen. Det "faste mønsteret" hva angår
arbeidstidens plassering er derved brutt. Kartleggingen viser at arbeidsgiver i disse
arbeidsplanene benytter ulik planleggingsmetodikk. Andre steder har man
skreddersydde arbeidsplaner basert på individuelle ønsker som ønske om bare å
kunnejobbe vakt på torsdager, ønske om kortere eller lengre dagarbeidstid, ulike
lengde på friuker/fridager eller ønske om mer samlet vaktperiode. Det forekommer
arbeidsplaner hvor man har ulik vaktbelastning på helg og arbeidsplaner som
bryter med den matematiske likhet da leger deler en vaktlinje/posisjon.

:

De arbeidsplaner med den matematiske likhet som Leget'oreningen mener er
"gjeldende praksis" eksisterer videre i hovedsak kun "på papiret". Den drøftede og
fastsatte arbeidsplanen er i mange tilfeller ikke den arbeidsplanen som legene
faktisk følger/jobber. Dette fordi det gjøres kontinuerlig bytter underveis bla. som
følge av uforutsett fravær og individuelle ønsker/tilrettelegging. Det faste
mønsteret som Legeforeningen tar til ordet for eksisterer med andre ord ikke i
praksis.
Arbeidsgivers behov
Sykehusdrift og pasientbehandling er vesentlig endret siden praksis med rullerende
arbeidsplaner ble innført. Organiseringen av legers arbeidstid har i begrenset grad
blitt endret i tråd med utviklingen av bl.a. nye metoder for pasientbehandling,
teknisk utvikling, digitalisering, nye pasient- og brukerrettigheter, endringer i
samfunn- og familiestrukturer og lovpålagte tilretteleggingsplikter med påfølgende
behov for individuell tilrettelegging for arbeidstakerne.

Vi finner det tjenlig å gi eksempler

på gjeldende pasient- og brukerrettigheter og
sykehuseiers forventning om oppfølging :

¡

Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp etter nærmere fastsatt frist for når
pasienten senest skal få nødvendig helsehjelp. Fristen skal fastsettes i samsvar
med det faglig forsvarlighet krever.

o

Pasient som henvises til spesialisthelsetjenesten, skal innen l0 virkedager etter
at henvisningen er mottatt av spesialisthelsetjenesten, få informasjon om han

eller hun har rett

til nødvendig helsehjelp.
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¡

Etter henvisning fra allmennlege har pasienten rett
helsetilstand av spesialisthelsetj enesten.

¡

pasient og bruker som har behov for langvarige og koordinerte helse- og
omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan.

¡
o

Rett

til fornyet vurdering

av sin

til medvirkning og informasjon

Rett til kontaktlege for pasienter med en alvorlig sykdom, skade eller lidelse,
som har behov for behandling eller oppfølging av spesialisthelsetjenesten av en
viss varighet.

De regionale helseforetakene fikk i 2015 følgende oppdrag:

"d) Innføre lengre planleggings- og timetildelingshorisont ved
poliklinikker.
De regionale helseforetakene bes om å innføre en planleggingshorisont for
bemanning og timetildelingshorisont ved poliklinikkene i regionen på
minimum seks måneder innen 1 . januar 2016. Det vises i den forbindelse til
endringene i pasient- og brukerrettighetsloven hvor det fremgår at
pasientene i første svarbrev etter vurdering av henvisning til
spesialisthelsetj enesten skal få timeangivelse for oppstart helsehj elp. "
Sykehusene har som følge av utviklingen samt forventninger fra sykehuseier om
planlegge driften med lengre tidshorisont, sett behov for å se på om det er andre
måter å organisere legenes arbeidstid på.

å

Alternative metoder har mange navn, men det er såkalt kalenderplanlegging som
har hatt mest fokus i dialogen med Legeforeningen. Felles for de alternative
arbeidsplanene er imidlertid at det er en tydelig sammenheng mellom aktiviteten i
sykehusavdelingen (aktivitetsplan), bemanningsbehov og arbeidsplanene. Bruk av
kalenderplaner er ikke noe nytt. Blant sykepleiere, hjelpepleiere og andre
yrkesgrupper i sykehusene har dette vært en vanlig måte å planlegge arbeidstiden
og fritiden på i mange år. For de som har erfaring med bruk av kalenderplaner
uttrykkes mange fordeler. Siden erfaringen med bruk av kalenderplanlegging har
vært entydig positiv for andre yrkesgrupper,har arbeidsgiversiden ønsket äprøve
ut denne arbeidsplanmetodikken også for legegruppen.
Konsekvensene av Legeforeninqens krav
Legeforeningens krav innebærer at arbeidsgiver som hovedregel må planlegge
legeressursene i sykehuset og fastsette arbeidsplaner etter ett bestemt system
(rullerende arbeidsplaner med et fast mønster). En slik systemtenkning knyttet til
arbeidstidsplanlegging kan for enkelte avdelinger/enheter fungere bra, men for
andre være et direkte hinder for optimal ressursutnyttelse. Legeforeningen har vist
til at de ikke avviser alternative arbeidstidsordninger. Dette er riktig. Imidlertid
setter de som betingelse en avtalelenighet med tillitsvalgte for å kunne benytte
slike arbeidstidsordninger; herunder benytte gjennomsnittsberegning. I tillegg
betinger alternative arbeidstidsordninger at arbeidsplanene skal settes opp innenfor
arbeidsmiljølovens grenser. Dette innebærer en betydelig begrensning ift'
gjeldende vernebestemmelser. Arbeidsgiver verken kan eller vil begrense
styringsretten når det gielder arbeidstidsplanlegging. Driften av legetjenesten kan
ikke baseres på legenes frivillighet. De grenser for arbeidstid som giennom flere
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tiår er praktisert i sykehusene og som driften baserer seg på, kan ikke opphøre
"over natten" men må eventuelt avvikles på lengre sikt.
Rullerende arbeidsplaner tar ikke hensyn til aktivitetssvingninger i
pasientgrunnlag/ behandlingen gjennom uken eller året. Rullerende planer ivaretar
i liten grad den enkelte ansattes ønsker. Eventuelle behov for endringer må i stor
grad løses gjennom b¡te av vakter. Rullerende planer tar heller ikke hensyn til
kjent tiavær i t'orm av kurs, permisjoner, t'erie mm. Fravær dekkes enten ved bruk
av vikarcr cllcr at dc gjenværcndc arbcidcr overtid. Rullerende planer sorn ikke tar
hensyn til kjent fravær, innebærer i realiteten at arbeidsgiver planlegger med
overtid. Dette er i strid med arbeidsmiljølovens $ l0-6. For leger kalles ledige
vakter i arbeidsplanen uforutsette vakter. Disse vaktene godtgjøres med en høyere
sats enn annen overtid; fortiden om lag 250 prosent (timelønn + 150%). Utstrakt
bruk av uforutsette vakter, medfører ofte brudd på vernebestemmelsene.
Helseforetakene vil på kort sikt ikke være i stand til å tilpasse
ressursplanleggingen de rammer som fremkommer av Legeforeningens krav. Dette
ble godt dokumentert og synliggjort i 2014. Det ble i2014 og også i forkant av
årets oppgjør, gjennomført konsekvensanalyser i helseforetakene, for å avdekke
eventuelle utfordringer som kan oppstå dersom legers arbeidstid planlegges i
medhold av arbeidsmiljølovens hovedregler. Analysene viser at det såkalte "sørgefor-ansvaret" ved norske sykehus blir utfordret. Vi viser til nærmere redegjørelse
om konsekvensene under pkt.3.2.4.
Spekters forslag om tilpasning av lesers arbeidstid
bestemmelser

til arbeidsmiliølovens

Legeforeningen har ved hvert hovedoppgjør siden helseforetakene ble medlem i
Spekter (med mer eller mindre tyngde), vist til legenes belastende
arbeidstidsordninger. Basert på dette foreslo Spekter i 2012 å inngå en avtale om
en gjensidig forpliktende prosess om at partene skullejobbe for at legenes
arbeidstid på sikt skal organiseres innenfor arbeidsmiljølovens grenser for
arbeidstid. Tilbudet er senere gjentatt muntlig, senest i årets forhandlinger og i
meklingen, samt skriftlig i Spekters brev til Legeforeningen 25. september 2016.
Legeforeningen har imidlertid avvist å gå inn i en slik prosess.
Eldre dokumentasjon viser at KS (den gang Norske Kommuners Sentralforbund)
og Yngre lægers forening allerede i 1977 hadde tilsvarende mål som Spekter
foreslo. Følgende fremgår av protokollen fra forhandlingene i 1977:
"Partene er enige om at man hver for seg og i fellesskap skal arbeide mot
det mål å fa gjennomførf arbeidstidsordninger som er i samsvar med de til
enhver tid gjeldende lovbestemmelser."

Dette er 40 år siden. Det er et paradoks at fagforeningen som i 2016 påberoper økt
belastning i arbeidssituasjonen og manglende kollektivt vern for sine medlemmer,
ikke har vært villig til å jobbe for at legenes arbeidstidsordninger skal bli i
samsvar med lovens bestemmelser. Og fortsatt ikke ønsker dette.

3,2,10 Interessetvisten - øvrige krav til endringer i overenskomsten
Det er for Spekter viktig å understreke at partene utover en gjennomgang av
Legeforeningens krav, ikke har realitetsbehandlet andre krav enn kravene om
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endringer i arbeidstidsbestemmelsene som er behandlet under pkt.3'2.9.3 og
3.2.g.i. Flere av de øvrige kravene reiser prinsipielle spørsmåI. Fra Spekters side
forutsetter vi derfor at Rikslønnsnemnda i tråd med sikker praksis ikke behandler
krav som ikke har vært gjenstand for realitetsbehandling i forhandlinger eller
mekling.
Om Rikslønnsnemnda allikevel skulle beslutte å realitetsbehandle kravene, vil
Spekter knytte merknader til Legeforeningens qienstående krav slik de
fremkommer i krav 3 av 8. juni 2016:
vide
3.6.4\
Legeforeningen har siden vinteren 2076 fokusert på gravides rettigheter i media.
Dei opplyses her fra Spekters side om at bestemmelsen også gf elder kvinner som
u*-é.. Legeforeningens krav er en omkamp ift. en sak som Legeforeningen tapte
i Arbeidsretten i2015 (ARD 2015-14)'
Legeforeningen tok i2015 ut søksmål for Arbeidsretten om forståelsen av
følgende bestemmelse i overenskomsten del A2 ($ 3.6'a):

"Gravide som er i de tre siste måneder av svangerskapet og kvinner som
ammer, gis mulighet til å ha en daglig arbeidstid som ikke overstiger 9
timer."
Legeforeningen vant ikke frem med sin påstand om at bestemmelsen hjemlet en
ubètinget rett til fritak fra alt vaktarbeid. Spekter fikk medhold i at bestemmelsen
er begrenset til å regulere at gravide leger i siste trimester og kvinner som ammer
skal gis mulighet til å ha arbeidsøkter på maksimum 9 timer, dvs' i tråd med
arbeidsmiljølovens hovedregel, arbeidsmiljøloven $ 1 0-4 (1).
Dommen vakte stort engasjement i Legeforeningens medlemsmasse og foreningen
iverksatte en mediekampanje/aksjon på nyåret 2016. Det ble i kampanjen bevisst
eller ubevisst fremsatt en rekke faktafeil, og diverse udokumenterte påstander om
arbeidsgivers intensjoner. Sakens publisitet førtetil at Spekter i tråd med
hovedavtalens intensjoner inviterte Legeforeningen til et møte for å diskutere om
det var noe partene i fellesskap kunne g¡øre for å dempe gemyttene. Herunder
foreslo Spekter at partene sammen kunne gå ut med informasjon til respektive
medlemmer om dommen og arbeidsgivers øvrige tilretteleggingsplikter for gravide
og ammende. Møtet ble avholdt 18. mars 2016. Legeforeningen avslo å sende ut
felles informasjon.
Spekter har derfor ensidig overfor sykehusene understreket betydningen av at
aibeidsgiver er seg bevisst de tilretteleggingsplikter for gravide som er regulert i
arbeidsmiljøloven og i andre bestemmelser i overenskomsten. Det ble grundig
redegjort for disse i Spekters informasjon til sykehusene.

I forkant av utsendelse ble Legeforeningen konsultert med spørsmål om de var
enige i omtalen av tilretteleggingspliktene. Dette ble bekreftet av Legeforeningen.
Legeforeningen har til tross for dette krevd at angjeldende kvinner skal ha
ubètinget rett til fritak fra vaktarbeid, og at kvinnene ved fritak skal følge
avdelingens normale dagarbeidstid. Kravet innebærer dels at det skal være
automaiikk i fritaket og dels at det er selve vaktarbeidel de skal vernes for. Som
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hovedregel planlegges det ikke for ordinært arbeid for legene i helger (lør/søn) og
helligdager. Det innebærer at disse dagene regnes som vaktarbeid. Kravet
innebærer derfor at ammende og gravide leger uavhengig av hvilken tilstand de er
i, kan kreve at de kun skal jobbe på dagtid ukens fem første dager. Spekter vil
understreke at det er store forskjeller i belastning avhengig av ulike fagområder,
antallet leger i vaktordningen og type vaktordning. Belastningen på tilstedevakt
vecl en akuttavcleling på et stort sykehurs kan ikke sammenlignes med en
hjemmevaktordning ved en rehabiliteringsavdeling på et mindre sykehus.

Utover vernet mot de lange vaktene, kan Spekter vanskelig se at det er grunner til
at kvinnelige leger skal gis bedre rettigheter ved amming eller under graviditeten
enn øvrige kvinner som jobber i sykehusene. Arbeidsgivers tilretteleggingsplikter
er vide, og arbeidsgiver foretar en forsvarlig vurdering av hver enkelt ansatt
individuelt ut fra hennes helsetilstand og behov. Herunder at arbeidsgiver
tilrettelegger for annet arbeid dersom vaktarbeid ikke er forsvarlig for den gravide
eller fosteret.
Kombinerte stillinger (overenskomsten ô 2.4)
Legeforeningens krav er todelt: Dels krever de en utvidelse av bestemmelsen slik
at stilling som stipendiat også skal omfattes. I tillegg krever de tariffestet at lege i
kombinert stilling anses å inneha 100 % stilling i relasjon til lønnsmessige tillegg.

Kravct er en gjenganger. Partene ble i 2010 enige om å nedsette en
partssammensatt arbeidsgruppe hvor man så på omfanget av komhinerte stillinger
og konsekvensene for lønns- og arbeidsvilkår. Det var i arbeidsgruppen uenighet
om hvorvidt stipendiatene var omfattet av begrepet "kombinerte stillinger" i
overenskonrsten $ 2.4.1tradisjonell betydning har kombinerte stillinger vært
stillinger for overleger etablert i samarbeid mellom universitetet og sykehuset. En
kombinert stilling innebærer at legen eksempelvis har en bistilling ved
universitetet kombinert med ansettelse i en hovedstilling ved et sykehus, eller vice
versa. Det er vanlig at stillingene blir utlyst samlet av universitetet og sykehuset i
fellesskap. Til tross for utstrakt samarbeid, har overlege i kombinert stilling
formelt to sep arate arbeids forho ld/to arbeid s giv ere.
Spekters representanter i arbeidsgruppen i 2010 aksepterte å innlemme
universitetsstipendiatene i kartleggingen, til tross for at disse ikke anses å inneha
kombinert stilling i tradisjonell forstand. Hovedstillingen som
universitetsstipendiat og deltidsstilling ved sykehuset baserer seg på to adskilte
ansettelsesforhold og er ikke formelt tilknyttet hverandre.
Spekter ønsker ikke å utvide forståelsen av tariffbestemmelsen til å gjelde
stillinger som ikke er en naturlig del av samarbeidsavtalene mellom universitet oø
helseforetak.

Når det gjelder kravet om tariffesting i overenskomstens del A2 om at lege i
kombinert stilling anses å inneha 100 o/o stilling i relasjon til lønnsmessige tillegg,
er dette kravet avvist da kartleggingen av praksis viser at dette i stor grad er
ivaretatt lokalt i det enkelte helseforetak; enten tariffestet i overenskomstens del B,
avtalt i arbeidsavtale eller regulert i administrative bestemmelser. Spekter mener
det er hensiktsmessig at organiseringen og vilkårene for bruk av kombinerte
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stillinger skal fastsettes lokalt ut fra det enkelte helseforetaks behov, og ønsker
derfor ingen sentral regulering av dette.
Tilstedevakt med omreqninqsfaktor 1:3 (overenskomsten $ 3.6.2)
partene har siden 2010 hatt en uenighet om hvorvidt partene lovlig kan avtale en
omregningsfaktor på 1:3 på såkalt passiv tilstedevakt på sykehuset (en klokketime
regn"i med i arbeidstiden med l/3). Herunder påberoper Legeforeningen at den
angjeldende bestemmelsen er ulovlig i lys av EUs arbeidstidsdirektiv og praksis
friEU-retten. Legeforeningen inntok i hovedoppgiørene i 2010 og2012 en ensidig
protokolltilførsel om at "bestemmelsen om passiv tilstedevakt i A2 $ 3.5.1 er en
bestemmelse som partene ikke lovlig kan videreføres". Legeforeningen fremmet
også krav om at angjeldende bestemmelse skulle utgå med samme begrunnelse. I
*èkling"n i 2014 ble bestemmelsen videreført uendret. Legeforeningen tok 31.
august 2016 ut søksmål for Oslo tingrett mot Oslo universitetssykehus HF om at
en konkret vaktordning ved Radiumhospitalet, oppsatt med omregningsfaktor 1:3,
er ulovlig. Saken er berammet til 1. og 2. mars 2017.
spekter har avvist kravet da vi står fast ved spekters forståelse av
overenskomsten. Domstolene skal nå ta stilling til denne rettstvisten.
Kompensas.ion for reiser

- nltt punkt

Kravet er nytt og bygger på gjeldende reisetidsbestemmelser som gielder for
øvrige ansatte i helseforetakene. Imidlertid innebærer kravet på flere punkter bedre
reisetidsbestemmelser enn det som er avtalt med øvrige
arbeidstakerorganisasjoner. Spekter kan ikke se at det er særskilt forhold/hensyn
som tilsier at leger skal ha bedre reisetidsbestemmelser enn andre ansatte i
sykehusene. Spekter ga i forhandlingene muntlig uttrykk for at vi var villige til å
tilby tilsvarende reisetidsbestemmelser som for øvrige arbeidstakere, forutsatt at vi
ble enige om helheten. Reisetidsbestemmelsene ble utover dette ikke dtøfî.eT videre
under forhandlin gene/mekl ing.

ril

sko

o

Bestemmelsen kom inn i overenskomsten i meklingen i 2014. Bestemmelsen som
åpner for å tilstå inntil 10 dager fri med full lønn per år til kurs, kongresser og
møter for overleger og legespesialist, var en motl'telse bl.a. for utvidelse av
tidsrom for daglig arbeidstid fra kl. 1 7 til kl. 18119. Bestemmelsen innebærer at
den enkelte lege avhengig av hvorvidt leder vurderer kurs mv. i henhold til
avdelingens kompetanseplan, kan tilstås inntil 10 dager permisjon. Det kan således
tilstås l-10 dager permisjon. Legeforeningen krever nä at ordet "inntil" skal
bortfalle. Dette kan forstås i retning av at det skal gis l0 dager permisjon, selv om
beslutningsmyndigheten fortsatt ligger hos leder.
Bestemmelsen var omtvistet på arbeidsgiversiden da den kom inn i2014, og
Spekter har avvist kravet.

Minimumslønn for stipendiater

-

nytt punkt

En av sykehusenes hovedoppgaver etter spesialisthelsetjenesteloven er forskning.
Forskningen utøves av mange yrkesgrupper. Forskningen finansieres via en rekke
kilder; offentlige og private midler. Stipendiater i sykehus har mange ulike
tilknytningsformer; noen er ansatt i sykehuset, noen er ansatt på universitetet eller
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i en organisasjon (eks. Kreftforeningen), men har sitt daglige virke på sykehuset.
Ved enkelte sykehus har man besluttet at sykehuset har arbeidsgiveransvaret selv
om doktorgradsarbeidet finansieres av en ekstern kilde. Arbeidsgiver ønsker at alle
som gjennomfører et doktorgradsprogram skal ha like lønns- og arbeidsvilkår. De
fleste stipendiater følger tilsvarende lønnsnivå som er normert for denne stillingen
i staten. Spekter kan vanskelig se at det er grunner til at en stipendiat som er lege
skal ha en høyere lønn enn en stipondiat som er psykolog eller ingeniør. Når dct cr
sagt er vi kjent med at enkelte helseforetak i overenskomsten del B eller i
særavtale har avtalt særskilt avlønning for stipendiater - både leger og andre. Det
vil også av denne grunn være uheldig ä avtaleregulere dette sentralt. Spekter har
derfor avvist kravet om en sentral tariffregulering av minimumslønn for
stipendiater.
Tilless for

for leser som driver forsknins lo

I s.3.7)

Overenskomsten regulerer et tillegg på kr. 42.500 for leger som driver forskning.
Legeforeningens krav innebærer i tillegg til justering av selve tillegget, at
forutsetningen om at legen må drive forsknine for å tilkomme tillegget skal
bortfalle. Kravet innebærer med andre ord en automatisk lønnsregulering for
oppnådd formalkompetanse. Spekter mener at slike automatiske lønnsdrivere er
uheldig. Det er ikke tilstrekkelig at en arbeidstaker har oppnådd en
spesialistutdanning eller doktorgrad hvis kompetansen ikke gir et økt hidrag til
verdiskapningen i virksomheten. Når Spekter tidligere har akseptert størrelsen på
godtgjøringen, er det nettopp fordi tillegget først har kommet til utbetaling der det
faktisk drives forskning.
Spekters lønnspolitikk bygger på at individuelle lønnsvurderinger bl.a. skal
baseres på kriteriet anvendt kompetanse. Med dette menes den kompetanse den
enkelte de facto bidrar med inn i verdiskapningen. Dette syn har også
Akademikerne. Partene har nedfelt denne enigheten i overenskomsten del A.
Spekter har avvist kravet.

Vaktlønn lov erenskomsten ö 5.5)
Bestemmelsen om vaktlønn ble innført ved opprettelsen av overenskomsten i
2003. Det var den gang enighet om at vaktlønnsbegrepet skulle innbefatte tidligere
tillegg for kveld/natt,lørdaglsøndag og tillegg på helge- og høytidsdager.
Vaktlønnen er et prosenttillegg som øker hvert år som følge av

lønnsreguleringene.
Legeforeningen har fremsatt krav om "gjeninnføring" av helge- og
høytidstillegget. Spekter har avvist kravet både ut fra at Legeforeningen i 2003
fikk god uttelling for å bake ticlligere tillegg inn i vaktlønnsbegrepet, at tillegget er
justert hvert år og ut fra økonomiske rammebetraktninger. Vi er videre kjent med
at flere helseforetak etter 2003 har "gjeninnført" et helge- og høytidstillegg i
overenskomstens del B. Dette er da resultat av lokale prioriteringer som er gjort i
forbindelse med lønnso pp gØr.

Ford)¡pninesstilline (overenskomsten

I 6.3)

Legeforeningen krever en redefinering av begrepet fordypningsstilling, og hvilke
legekategorier som skal omfattes av bestemmelsen. Spekter har på sin side som
eneste materielle krav inn i denne overenskomstrevisjonen, krevd at det skal
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innføres et unntak for fordypningsstillingene når det gielder kravet om fast
ansettelse, -if. overenskomstens innledning vedrørende implementering av faste
stillinger for leger i spesialisering. Partene gjennomførte før forhandlingene ble
påbegynt i mai 2016 flere møter om mulighetene for ä innføre et slikt ønsket
unntak. Partene fant ikke noen omforent løsning. Som følge av fokus på
Legeforeningens krav om endring i arbeidstidsbestemmelsene, har de respektive
kravene vedrørende fordypningsstillingene ikke vært realitetsbehandlet verken i
forhandlingene eller i meklingen. Spekter avviser Legeforeningens krav og
frafaller samtidig vårt krav i behandlingen for Rikslønnsnemnda.
Svangerskaps- os foreldrepermision (overenskomsten $ 8'3'3)

Kravet innebærer en utvidelse av gjeldende bestemmelse om forlengelse av
ansettelsesforholdet for turnusleger til også å gielde leger i spesialisering og
overleger. Spekter reiste i forhandlingene flere spørsmål vedrørende kravet som
ikke er besvart.
Kravet er ikke realitetsbehandlet, og Spekter kan ikke se rekkevidden
avlkonsekvensene av en innfrielse av kravet.
Seniorpolitikk/eldre arbeidstakere (overenskomsten $ 8.6)

i forhandlingene, uttrykte Spekter vilje
seniorpolitikk. Kravet ble utover
vedrørende
tifã vurdere et tilbud/forslag til tekst
dette ikke drøftet videre under forhandlingene/mekling.

I gjennomgangen

av kravene ved oppstart

Tillitsvalstes kompetanse (overenskomsten $ 8.8)
Legeforeningen har fremsatt krav om en ny bestemmelse som regulerer at
tillitsvalgtes kompetanse skal vektlegges positivt i ansettelsesprosesser og
vektleggès i vedkommendes videre tjeneste og karriere. I tillegg kreves det inntatt
forpliktelser for arbeidsgiver til å begrunne særskilt dersom tillitsvalgt ikke når
ansettelsesprosess. Spekter avviste kravet i forhandlingene. Ansettelser
opp i
"n
.ùâl bur"t.s på kvalifikasjonsprinsippet. I legestillinger vil det være den
medisinske kompetanse som vil være det essensielle i kvalifikasjonsvurderingen'

Forhold vedrørende tillitsvalgte hører eventuelt hjemme i hovedavtalen - ikke i
tariffavtalen. Spekter har inngått hovedavtale med LO Stat, YS, Unio,
Akademikerne og SAN. Partene skal gj ennomføre hovedavtaleforhandlinger
høsten 2017.

I alle hovedavtaler

er følgende regulert om dette:

"Vervet som tillitsvalgt skal ikke brukes mot vedkommende ansatte i den
videre tjeneste og karriere'"
Spekter ser ikke at def er forhold som skulle tilsi at Legeforeningens tillitsvalgte
skal særbehandles fremfor andre tillitsvalgte i Spekters medlemsvirksomheter'
3.2.11 Interessetvisten - lønnsregulering i 2016
Partene har ikke realitetsbehandlet økonomien i oppgjøret, men det har vært
uttrykt fra begge parter at man har vært innstilt på å lande oppgjøret innenfor en
økonomisk ramme tilsvarende frontfaget (2,4 %). Legeforeningen har i sitt krav 3
datert 8..juni 2016k\.16.00 fremmet et konkret krav om lønnsreguleringer'
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Spekter har ikke konkretisert noe krav knyttet til økonomien; verken i
forhandlingene eller i meklingen, da fokus hele tiden var på
arbeidstidsutfordringene. Spekter vil nedlegge påstand om lønnsreguleringer i tråd
med Legeforeningens krav hva angår generelle tillegg. Kravet om justering av dr.
gradstillegg avvises da det ikke er rom for dette innenfor en ramme pä2,4 Vo.
Spekter vil nedlegge påstand om at avtalte tillegg for Legeforeningens medlemmer
gis virkning fia dato for arbeidets gjenopptakelse, i tråd med lang og sikker
praksis i Rikslønnsnemnda; dvs. 12. oktober 2016. Vakthavende leger i
helseforetakene som gienopptok arbeidet samme kveld som streiken ble avsluttet
gis tillegg fra 11. oktober 2016.

3.2.12 Rikslønnsnemndas kompetanse i relasjon til unntak fra
arbeidsmilj ølovens arbeidstid skapittel
Legeforeningen har i ulike sammenhenger (bl.a. i media) hevdet at
Rikslønnsnemnda ikke har kompetanse til å fastsette en tariffavtale som
inneholder unntak fra lovens arbeidstidsbestemmelser dersom denne ikke
imøtekommer Legeforeningens krav i interessetvisten. Slutningen synes å bygge
på en forståelse om at det kun er fagforeningen selv som eksklusivt kan inngå slik
avtale. Uten å vite om det nedlegges slik argumentasjon/påstand fra
Legeforeningen i den skriftlige eller muntlige fremstillingen for Rikslønnsnemnda,
ser Spekter behov for å gi arbeidsgivers synspunkter på dette.
Spekter mener det i denne sammenheng er nyttig å gi en historisk gjennomgang av
sykehuslegers arbeidstid og de reguleringer og dispensasjoner de var omfattet av
frem til 1984 da fagforeninger med innstillingsrett ble gitt adgang til å inngå
tariffavtale om fravik av arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Dernest
gir vi en tilsvarende gjennomgang av adgangen til å avtale fravik som ble gitt
fagforeninger med innstillingsrett i 1984. Avslutningsvis gir vi noen generelle
betraktninger om Rikslønnsnemndas kompetanse.
3.2.12.1 Regulering av sykehuslegers arbeidstid

-

historisk gjennomgang

Den første tariffavtalen for leger i sykehus ble inngått i 1946 mellom Yngre lægers
forening (Ylf) og daværende Norges Byforbund og Norges Herredsforbund,
samme år som de første fellesbestemmelsene ble inngått med Norsk
Kommuneftrrbund. De underordnede legenes avtale var resultat av omfattende
lønnsaksjoner året før. Året etter ble det også etablert avtale mellom Ylf og staten.
For de overordnede legenes del ble den første "avtalen" etablert med Oslo
kommune i 1950; de såkalte Normaltilsettingsvilkårene. I realiteten var ikke
normaltilsettingsvilkårene en forhandlet avtale, men et veiledende lønnssystem
som legene hadde utarbeidet.
Først i 1977 ble Normaltilsettingsvilkårene formalisert i lanrlsomfattçncle
tariffavtale. Fra dette tidspunkt eksisterte det dermed to tariffavtaler for leger i
sykehus; en for underordnede leger og en for overordnede leger. Tilsvarende
tariffavtaler ble også etablert i Oslo kommune og staten. I tillegg til særavtalene
var legene omfattet av de til enhver tid gjeldende hovedtariffavtaler (KS, staten)
og hovedoverenskomst (Oslo kommune).
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som part i tariffavtaler i kommunal sektor i 1990,
ved særavtaleforhandlingene i
forhandlingspart
men fortsatte som selvstendig
statlig sektor frem til sykehusreformen i 2002.

Ylf mistet sin selvstendige status

Ved sykehusreformen i2002 ble helseforetakene medlem i
Arbeidsgiverforeningen Spekter (den gang NAVO). Partene skulle ved overgang
til NAVOs tariffområde, etablere en ny overenskomst for alle sykehusene i
henhold tilNAVOs forhandlingsordning og avtalestruktur. Fra arbeidstakersiden
ble de tidligere hovedtariffavtalene i KS og staten samt hovedoverenskomsten i
Oslo kommune - med tilhørende særavtaler - fremført som utgangspunkt for
forhandlingene. Etter langvarige og krevende forhandlinger, ble NAVO og
Akademikerne/Legeforeningen enige om en ny overenskomst fra 1. januat 2003.

I den videre gjennomgangen er henvisninger og dokumentasjon relatert til KS-

området - både fordi dette området var størst (i 2002 utgjorde de
fylkeskommunale sykehusene om lag 75 %o av landets sykehus) og fordi det er her
vi har mest dokumentasjon. Den dokumentasjon som foreligger fra Staten og Oslo
kommune synes imidlertid å bygge på samme prinsipper og reguleringsmåte.

Resulerins

arbeidstid

underordnede svkehusle

Før 1977 regulerte arbeidervernloven en åpning for særskilte arbeidstidsordninger
i helsesektoren. De underordnede sykehuslegene var omfattet av slike særskilte
arbeidstidsordninger. Dette lovgrunnlaget bortfalt imidlertid ved innføringen av
den nye lov om arbeidervern og arbeidsmiljø i 1977.
at langt de fleste underordnede leger hadde en arbeidstid
som vesentlig oversteg de grenser for arbeidstid som den nye arbeidsmiljøloven
regulerte og at det ikke ville være mulig å legge lovens grenser til grunn uten store
og uønskede konsekvenser, så partene (Norske Kommuners Sentralforbund og
Yngre lægers forening) behov for å anmode Kongen (med hjemmel i $ 41, siste
ledd) om å gi samtykke til at underordnede leger inntil videre fikk fastsatt sin
arbeidstid etter spesielle regler. Dette fremgår av C-rundskriv 611977 F fra Norske

I felles erkjennelse om

Kommuners Sentralforbund.

Lovens $ 41, siste ledd lød:
"Når arbeidet er av så særegen att at det ikke lar seg tilpasse
bestemmelsene i dette kapittel, kan Kongen samtykke i at arbeidstida blir
ordnet på annen måte. Ved vurderingen av om samtykke skal gis, skal det
legges vekt på om den arbeidstidsordning som etableres sikrer
arbeidstakerne like gode vernemessige og sosiale forhold som reglene i
dette kapittel."
Unntak fra lovens arbeidstidsbestemmelser ble fastsatt ved kongelig resolusjon.
Etter hva Spekter har kunnskap om, ble det søkt om samtykke til å fastsette de
underordnede legenes arbeidstid etter spesielle regler helt frem til 1990.
Resulerins av overordnede sykehusleeers arbeidstid
Overordnede leger var frem til 1993 per definisjon unntatt fra arbeidsmiljølovens
arbeidstidskapittel. For overordnede leger i fylkeskommunale sykehus, var det i
tariffavtale - på linje med andre overordnede tjenestemenn i fylkeskommunen regulert en plikt til â arbeide utover ordinær arbeidstid når det var nødvendig av
60

til tjenesten. Dog var det regulert særskilt godtgjørelse for arbeid utover
ordinær arbeidstid: Dersom arbeidstiden regelmessig oversteg den tariffestede
ukentlige arbeidstiden på grunn av omfanget av løpende oppgaver, fikk legene
kompensert dette særskilt (godtgjørelse for forlenget arbeidstid, godtgjørelse for
arbeid under vakt (utrykning) og godtgjørelse for ekstravakter).

hensyn

til åfravike arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser
(innstíllingsretten)

3.2.12.2 Adgangen

Adgangen for f-agf'oreninger med innstillingsrett til å fiavike arbeidsmiljølovens
arbeidstidsbestemmelser ved tariffavtale, ble innført i 1984. Adgangen var
begrenset til unntak fra lovens $$ 45 A (søn- og helgedagsarbeid), g 46 nr. l0
(lengden av den alminnelige arbeidstid) og $ 50 nr. 5 (utvidet adgang til
overtidsarbeid).

Av hensyn til tilgjengeligheten ble disse bestemmelsene opphevet ved lov 6.
januar 1995 (med virkning fra 1.1.1996) og samlet i lovens g 41, femte ledd:
"Fagforening som har innstillingsrett etter lov 5. mai 1927 nr. I om
arbeidstvister $ 1l nr. I ellerlov 18. juli 1958 nr.2 om offentlige
tjenestetvister $ 25 første ledd nr. 2,kan slutte tariffavtale om ordning av
den alminnelige arbeidstid uten hinder av reglene i dette kapittel om
arbeidstidas lengde og plassering. "
Bestemmelsen ble sist endret i 2005 da det ble foretatt visse presiseringer for å
sikre at tariffavtaler inngått i medhold av besternmelsen var i overensstemmelse
med kravene i EUs arbeidstidsdirektiv. Bestemmelsen fremgår nå av
arbeidsmiljøloven $ 10-12 (4) og lyder:

"Fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven eller
tjenestetvistloven kan, med unntak av $ 10-2 første, andre og fierde ledd og
$ l0-11 sjuende ledd, inngå tariffavtale som fraviker bestemmelsene i dette
kapittel. Unntak fra $ l0-8 første og andre ledd og $ 10-l I femte og sjette
I ed d forutsetter at arbeidstakern e sikres til svaren de kom pen serende
hvileperioder, eller der dette ikke er mulig, annet passende vern. For bruk
av overtid etter slik tariffavtale gjelder vilkårene i $ 10-6 første ledd.
Arbeidstaker må i det enkelte tilfelle samtykke til overtidsarbeidet. Kravet
til individuelt samtykke gielder tilsvarende der det inngås tariffavtale om
en samlet gjennomsnittlig arbeidstid på over 48 timer i løpet av sju dager i
løpet av ett år."

Endrinser i unntaksresulerinsen som føl se av bortfall av Ylfs oartsforhold i KSområdet i 1990
Frcm til 1990 blc som ncvnt over undcrordnede sykehuslegers arbeidstid og
unntak fra lovens bestemmelser, regulert av henholdsvis lov og frem til 1990 i
forskrift. For overordnede leger var det en forståelse om at disse per definisjon var
unntatt pga. sin ledende stilling.

I

1990 bortfalt Ylfs selvstendige partsforhold ved fylkeskommunale sykehus, og
det ble etablert en ny tariffavtale i KS-området som omfattet både underordnede
og overrrrdnede sykehusleger. Den norskc legeforening hadde på dettc tidspunktet
innstillingsrett, og foreningen hadde således kompetanse til å inngå tariffavtale
som fravek lovens arbeidstidsbestemmelser. Det er for Spekter ukjent hvorfor det
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på dette tidspunktet var behov for å tariffregulere en særskilt bestemmelse om
ãispensasjon for underordnede leger. Men følgende fremgikk av tariffavtalen for
perioden 1990-1 992 (pkt. 5.2.0.1):
"Dispensasjon:
partene er enige om å søke de nødvendige dispensasjoner for forlenget
arbeidstid for underordnede leger."

Eksplisitt regulering av forholdet til arbeidsmiljølovens arbeidstidstidskapittel og
unntak fra relevante bestemmelser i kraft av innstillingsretten, fremkommer først i
tariffavtalen i KS gf eldende fra 1.1 .1993:
"Pkt. 4.0 Forholdet

til

arbeidsmiljøloven

På grunn av legemangelen har partene funnet å måtte avtale egne regler om

arbeidstid m.v.
Partene viser derfor

til arbeidsmiljøloven

$$ 45

A, 46 nr.10 og 50 nr. 5.

Partene fastsetter her bestemmelser om daglig og ukentlig arbeidstid m.v.
Om den alminnelige arbeidstids lengde, se pkt.5.l'l og 5.1.2.
Partene er for øvrig enige om at bestemmelsene så nær som mulig skal
bygge på tilsvarende prinsipper og bestemmelser som loven legger til

grunn."

De grenser/unntak vedrørende daglig og ukentlig arbeidstid og fritid/hviletid som
ble àvtalt for de underordnede legene i 1977, har vært tilnærmet likelydende siden
den gang og er i all hovedsak gjeldende også i dag (både for underordnede og
overordnede leger).
3. 2.

1

2.

3 Rikslønnsnemndas kompetanse

Lønnsnemndloven $ 2 nr. 2 sier at en avg¡ørelse fra Rikslønnsnemnda har samme
virkning som en tariffavtale. I Prop. 134L (2010-2011) s. 94 er rettsvirkningene
av Rikslønnsnemndas kjennelse angitt slik at den "gjelder som tariffavtale mellom
partene". Dette innebærer således at alle de rettsvirkninger som følger av en
tariffavtale også følger av lønnsnemndas vedtak.
Spekters påstand bygger på at Rikslønnsnemnda har kompetanse til å fastsette en
tariffavtale som fraviker lovens arbeidstidsbestemmelser med hjemmel i

arbeidsmiljøloven $ 10-12 (4)'
Formålet med Rikslønnsnemnda er å forhindre arbeidsstans og sikre arbeidsfred,
og nemndas funksjon er å behandle tvister om hva som skal bli innholdet i en
tariffavtale. Verken den tidligere loven av 1952 eller nåværende lønnsnemndlov av
2012 inneholder særskilte bestemmelser om Rikslønnsnemndas kompetanse utover
at nemndas mandat er å behandle en interessekonflikt mellom en fagforening og en
arbeidsgiver/arbeidsgiverorganisasjon om hvordan lønns- og arbeidsvilkår skal
ordnes.
Hvilken kompetanse Rikslønnsnemnda har, beror i utgangspunktet på en tolkning
av hjemmelsgrunnlaget for behandlingen av den aktuelle sak. Utgangspunktet kan
derfor, etter Spekters oppfatning, ikke tas i en ren fortolkning av aml. $ 10-12 (4),
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men må tas ut fra hva man per fortolkning kan utlede av lov om
lønnsnemndbehandlin g av 20. desember 2016.

Loven gir tre bestemmelser hvor $ I angir at tvisten skal avgjøres av
Rikslønnsnemnda, $ 2 nedlegger forbud mot å iverksette eller opprettholde
ârbeidsstans og $ 3 angir at loven trer i kraft straks og opphører når
Rikslønnsnemnda har avsagt kjennelse i tvisten. Rikslønnsnemndas kompetanse er
ikke nærmere regulert.

Prop. 10 L (2016-2017) anviser heller ikke noe om Rikslønnsnemndas kompetanse
i forhold til en eventuell videreføring av unntakene fra lovens arbeidstidskapittel.
Under behandlingen av lovforslaget i Stortingets arbeids- og sosialkomité tok
komiteens medlemmer fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti opp
problemstillingen, og uttalte at etter disse medlemmers vurdering "krever en
videreføring av en avtale med et slikt unntakfra lovens arbeidstidsbestemmelsey at
begge parter kan slutte opp om det",jf. Innst. 109 L (2016-2017) side 2 andre
spalte. Det kan implisitt i disse medlemmers syn ligge en oppfatning om at
Riks lønnsnemnda ikke kan eller bør v i dereføre arbe idsti dsbestemm el ser som
innebærer unntak fra lovens bestemmelser uten at begge parter er enige om det.
Komiteens flertall kommenterer imidlertid samme sted at de har "ingen
merknader" til lovforslaget, og avslutningsvis i innstillingen på side 3 nederst *
etter de gjengitte merknadene fra mindretallet * bemerkes det at: "KomiÍéen har
ellers ingen merknader og slutter seg lilfitrslugeL" Vi oppfatter at
stortingskomitéen, etter at problemstillingen har blitt adressert særskilt, ikke
slutter seg til slike begrensninger i Rikslønnsnemndas kompetanse som
Akadem ikerne/Le geforeningen anfører.

At Senterpartiet og SV

er av den oppfatning at begge tariffparter må slutte opp om
et unntak, og at den øvrige stortingskomité ikke deler denne oppfatningeno støttes
av den endelige behandlingen på Stortinget og den vedtatte loven. Ved
behandlingen av lovforslaget den 12. desember 2016 fremholdt Senterpartiet, med
SVs tilslutning, samme synspunkt som i innstillingen.

I

møtet stilte Senterpartiets representant Per Olaf Lundteigen også Arbeids- og
sosialministeren et direkte spørsmål om hvorvidt hun var enig i at unntak i
medhold av arbeidsmiljøloven $ l0-12 fierde ledd krever at begge parter er enige i
innholdet i unntaket. Arbeids- og sosialministerens svar var i hovedsak at
t'orståelsen og etterlevelsen av avtalen er paftenes ansvar. At det ikke ble inntatt
noen begrensning i Rikslønnsnemndas rettslige kompetanse i den vedtatte loven på
tross av gjentatte klare kommentarer fra Senterpartiet og SV, må etter vår
oppfatning forstås som at Stortinget ikke mener det skal gjelde noen begrensninger
i Rikslønnsnemndas rettslige kompetanse.
Basert på formålet med Rikslønnsnemnda, og dens uttalte funksjon, er det etter
Spekters vurdering derfor naturlig âtautgangspunkt i at Rikslønnsnemnda vil
være tillagt den samme kompetansen som tvistens parter har. Hele poenget med
Rikslønnsnemnda som institusjon og deres funksjon i den enkelte sak er å ta over
behandlingen der partene kom til koft, og tre inn i deres sted. Det ligger derfor
etter Spekters oppfatning implisitt i lønnsnemndsinstituttet at Rikslønnsnemnda
kan bestemme det samme som partene har adgang til. Det har derfor formodningen
mot seg, og vil etter spekters oppfatning kreve særlige holdepunkter, dersom man
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skulle legge til grunn en snevrere kompetanse for Rikslønnsnemnda enn den
partene selv har. I den konkrete situasjonen som foreligger, jf. ovenfor, er det tvert
imot Spekters oppfatning at hjemmelsloven direkte underbygger at
Rikslønnsnemnda vil ha den samme kompetansen som tvistens parter. Man kan
dermed se det som en naturlig tolkning av rettsgrunnlaget for
lønnsnemndbehandlingen at Rikslønnsnemnda kan fastsette tariffavtale på
grunnlag av den avtalefrihet partene har, enten den bygger på partenes alminnelige
avtalefrihet eller på særlige lovbestemmelser.
Dette underbygges etter Spekters oppfatning også av flere enkeltheter ved
lønnsnemndprosesser.

For det første vil vi peke på utfordringene som ville oppstå dersom
beslutningstaker på et sent stadium av prosessen skulle ha en mindre omfattende
"verktøykasse" enn man har i en tidlig fase. Dette ville ikke bare sette
Rikslønnsnemnda i en vanskelig posisjon, men ville også kunne påvirke partenes
adferd slik at flere saker enn ønskelig fra et samfunnsmessig perspektiv ender i
arbeidskamp og potensielt lønnsnemnd.
For det andre vil vi fremheve at det er en tradisjon for at Rikslønnsnemnda tar
utgangspunkt i foregående tariffregulering mellom partene ved fastsettelse av ny
tariffavtale. Dette henger dels sammen med at Rikslønnsnemnda naturlig vil vise
tilbakeholdenhet mot å endre selve systemet som partene har utviklet giennom
ordinær avtaleinngåelse, og dels at tariffavtaler typisk må ses som en helhetlig
regulering hvor det er vanskelig å rokke ved enkeltelementer uten samtidig å se på
andre deler av helheten.
Dersom Rikslønnsnemnda ikke skulle hatt samme kompetanse som partene til å
fastsette en arbeidstidsordning i samsvar med partenes kompetanse etter
arbeidsmiljøloven $ l0-12 (4), ville det gitt nemnda helt ekstraordinære
utfordringer i forhold til å fastsette en alternativ, helhetlig ny tariffavtale. Uten
mulighet til å bygge på partenes tidligere tariffavtale(r) ville Rikslønnsnemnda
måtte vurdere nyskapende reguleringer som lett ville kunne oppfattes problematisk
i forhold til det grunnleggende hensyn om at det er partene som skal ha
h ovedan sv aret for å utvikl e tari ffsam arbei det.

Tariffavtalen for leger i sykehus er i så måte svært kompleks og de fleste
særrettighetene som legene tilkommer gjennom avtalen er gitt som motytelse til
forpliktelsen og viljen til å jobbe utover alminnelig arbeidstid. Faller
forpliktelsene bort kan heller ikke særrettighetene videreføres.
Verken arbeidsmiljøloven eller forarbeidene adresserer spørsmålet om
Rikslønnsnemndas kompetanse. Vi vil likevel peke på at lovforarbeidene til
arbeidsmiljøloven trekker frem aspekter som underbygger den forståelse vi
ovenfor har gitt uttrykk for om Rikslønnsnemndas kompetanse'

I forarbeidene (NOU 2004:5 (Arbeidslivslovutvalget)
annet

til

s. 556 og 557) legges blant

grunn at det ikke har betydning

"[h]vorvidt tariffavtalen er kommet i stand ved 'direkte' avtale mellom
partene, ved megling eller på annen måte".
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Bestemmelsen synes, om ikke direkte, å reflektere de ulike mekanismer som
anvendes for etablering av tariffavtaler. En av mekanismene er - i siste instans gjennom avgjørelse av Rikslønnsnemnda.
Bestemmelsen i arbeidsmiljøloven $ l0-12 (4) implementerer EUs
arbeidstidsdirektiv (2003/88/EC). Arbeidstidsdirektivet tillater at unntak fra
enkelte arbeidstidsbestemmelser gjøres

"by means of laws, regulations or administrative provisions or by means of
collective agreements or agreements between the two sides of industry"
(artikkel 17)
og/eller

"by means of collective agreements or agreements concluded between the
two sides of industry at national or regional level or, in conformity with the
rules laid down by them, by means of collective agreements or agreements
concluded between the two sides of industry at a lower level" (artikkel 18).
Det er særlig unntak etter artikkel 17 som har interesse i denne sammenheng.
Direktivbestemmelsen underbygger etter Spekters oppfatning at det ikke er snevre
rammer for hvordan unntak fra arbeidstidsreglene kan etableres, herunder gjennom
myndighets-handlinger, som Rikslønnsnemnda i Spekters sammenheng vil
representere i partenes sted.
Etter Spekters oppfatning vil heller ikke arbeidsmiljøloven, fortolket på bakgrunn
av Arbeidstidsdirektivet, være til hinder for at Rikslønnsnemnda fastsetter en
tariffavtale som forutsetter fravik fra arbeidstidsbestemmelsene når fravik gjøres i
salnme utstrekning som partene selv kan avtale direkte.
Oppsummert er det etter dette Spekters oppfatning at Rikslønnsnemndas
kompetanse ikke er begrenset i den forstand at den er avskåret fra å kunne
videreføre bestemmelser som forutsetter fravik av etter arbeidsmiljøloven $ l0-12
(4). Siden hjemmelsgrunnlaget for Rikslønnsnemndas behandling ikke adresserer
kompetansespørsmålet, ligger det etter Spekters oppfatning generelt og implisitt i
lønnsnemndsinstituttet som sådan at nemnda har samme kompetanse som partene
selv.
Dette underbygges konkret ved at lov om lønnsnemndbehandling av 20. desember
2016 ikke begrenser kompetansen til Rikslønnsnemnda selv om dette har vært tatt
opp av enkeltrepresentanter både i forbindelse med utarbeidelsen av lovforslaget
og ved den endelige behandlingen av i Stortinget.
Ved at Rikslønnsnemnda må sies å ha samme kompetanse som partene selv, kan
man forenklet si at dette gjelder i forhold til ethvert element som vil inngå i en
tariffavtale fastsatt av Rikslønnsnemnda, da den treffer avgjørelse i spørsmål som
kun partene har autonomi over. At det i tilfellet som drøftes særskilt er tale om å
tre inn i partenes autonomi til å gjøre unntak fra ellers ufravikelig lovgivning, er
etter Spekters oppfatning ikke avgjørende.
3.2.13 Arbeidsgiverforeningen Spekters krav og anførsler
3.2.13.1 Hovedoppgjøret 2016for medlemmer i Norges Juristforbund,
S amfunnsv ite rne, Samfunns økonomene, Kr i gs skol e utdanne de s
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landsforening, Norsk Lektorlag, Tekna, Econa, Naturviterne, Den norslæ
t annl e g efor e ning, Ar ki t e kt e ne s F a gfor b und, D e n no r s ke v e t er inærþr e nin g
o g Norsk psykolo gforening
Interessetvisten omfatter 60 overenskomster for medlemmer i Norges
Juristforbund, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, Krigsskoleutdannedes
landsforening, Norsk Lektorlag, Tekna, Econa, Naturviterne, Den norske
tannlegeforening, Arkitektenes Fagforbund, Den norske veterinærforening og
Norsk psykologforening. 57 overenskomster i helseforetakene, og 3
overenskomster i Lovisenberg Diakonale sykehus. Overenskomstene er dels
inngått med forbund med selvstendig forhandlingsrett og dels med flere forbund
som opptrer som forhandlingsgruppe med felles B-del.

Med unntak av to overenskomster var det på bruddtidspunktet for forhandlingene
(9. juni 2016) enighet mellom lokale parter om reviderte overenskomster og
lønnsregulering for 2016. Helse Bergen og Den norske tannlegeforeningble 22.
juni 2016 enige om å gjennomføre forhandlinger i fredsplikt etter at
Legeforeningen var ferdige. Overenskomst del B mellom Universitetssykehuset i
Nord-Norge HF og Norsk Psykologforening, fant sin løsning uten meklers
mellomkomst under meklingen den 5. - 6. september 2016'
Spekter anfører at de fremforhandlede overenskomster (del A og del B) giøres
gjeldende for perioden fra dato for Rikslønnsnemndas kjennelse til 30. april 2018.
Når det gf elder lønnsregulering for 2016 anføtes at virkningstidspunkt for
lønnstilleggene settes til dato forarbeidets gjenopptakelse (12. oktober) i tråd med
Rikslønnsnemndas praksis. Medlemmer av de aktuelle forbundene var tatt ut i
streik fra streikens begynnelse. Det foreligger ingen omstendigheter som skulle
tilsi at Rikslønnsnemndas praksis skal fravikes.
Spekter anfører i tråd med Rikslønnsnemndas faste praksis at avtalte tillegg ikke
gis til arbeidstakere som er fratrådt i tiden før Rikslønnsnemndas kjennelse
foreligger, med mindre fratredelsen skyldes pensjonering. Det foretas ikke
omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg m.v. for arbeid utført i
tiden før Rikslønnsnemndas kjennelse foreligger'
3.2.13.2 Hovedoppgjørel

20l6for

medlemmer i Den norske legeforening

Interessetvisten omfatter 21 overenskomster for medlemmer i Den norske
legeforening. 20 overenskomster i helseforetakene, og overenskomsten i
Lovisenberg Diakonale sYkehus'
Spekter vil anføre følgende:
Overenskomsten del A og A1
Spekter vil anføre at enighet oppnådd i forhandlinger om overenskomsten del A og
del A1 legges til grunn i overenskomsten for perioden fra dato for
Rikslønnsnemndas kjennelse - 30. april 201 8.
Overenskomsten del A2

Med unntak av tre forhold fremmet Spekter i forhandlingene krav om at
overenskomstens del A2 for perioden L mai 2014 - 30. april 2016 skulle
prolongeres forperioden 1. mai 2016- 30. april 2018'
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Det første kravet er at det åpnes for midlertidig ansettelse av lege i
fordypningsstilling. Spekter opprettholder ikke dette kravet for Rikslønnsnemnda
(kravet frafalles).
Det
kravet dreier seg om en redaksjonell implementering av en enighet om
tilpasning av overenskomsten del A2 som partene har nedfelt i protokoll fra mainovember 2015 om forhold knyttet til implementering av fast ansettelse for lege i
spesialisering i helseforetakene og ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.
Spekter anI'ører at enigheten som tiemgår av protokollens pkt. 2 fastsettes i ny
overenskomst.

Det tredje kravet innebar kun redaksjonelle endringer knyttet
oppfatter at vi er enige om.

til forhold Spekter

Spekter opprettholder ikke disse kravene for Rikslønnsnemnda (kravene frafalles).
Spekter antar at partene kan enes om disse endringene når overenskomsten skal
redigeres.

Spekter anfører i tråd med Rikslønnsnemndas praksis at det kun er
Legeforeningens krav om endringer i arbeidstidsbestemmelsene som
Rikslønnsnemnda skal ta stilling til. Det er disse kravene som har vært gjenstand
for forhandling og megling.
Spekter anfører at Legeforeningens krav om endringer i arbeidstidsbestemmelsene
i bunnen bygger på uenighet om forståelsen av tariffavtalen gjeldende for perioden
2014-2016 (rettstvist). Spekter mener tariffhistorien klart viser at overenskomsten
ikke er slik å forstå som Legeforeningen hevder. Uansett har partene i
hovedavtalen regulert prosedyrer for behandling av rettstvister. Hvis man ikkc blir
enige i forhandlinger mellom de partene som har inngått tariffavtalen, består
arbeidstakernes resignasjonsplikt til saken eventuelt er fremmet for Arbeidsretten
og det foreligger en dom.
Uenigheten skulle Legeforeningen ha fremmet for Arbeidsretten, i stedet for å
iverksette en 5 ukers streik som primært har rammet tredjeperson. Vi mener dette
tvistespørsmålet faller utenfor Rikslønnsnemndas kompetanse. Vår anførsel er i
tråd med Rikslønnsnemndas kjennelse i sak 5/2012 mellom Norsk
Arbeidsmandsforbund og NHO Scrvice der nemnda uttaler følgende på side 24:
"Det er enighet i Rikslønnsnemnda at man her i så fall står overfor en
rettstvist mellom partene og at denne i mangel av enighet mellom partene i
ettertid må løses av Arbeidsretten.
Nevnte tvistespørsmål faller således utenfor Rikslønnsnemndas
kompetanse."
Spekter anfører at en videreføring av unntakene fra lovens arbeidstidskapittel er
nødvendig for at de regionale helseforetakene skal kr¡nne ivareta sitt lovpålagte
sørge-for-ansvar. De grundige konsekvensanalysene som ble utarbeidet i alle
helseforetak i 2014 og 2016 avdekker at pasienttilbudet mange steder vil bli
betydelig svekket i form av økte ventetider, reduksjon i planlagt virksomhet og
fristbrudd. Når det er sagt bør sykehusene intensivere arbeidet med å sørge for at
virksomhetene på sikt kan drives uten at legene skal arbeide på dispensasjon fra
lovens arbeidstidsbestemmelser.
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Spekter anfører at Legeforeningen ikke kan høres med at gjeldende praksis for
etablering av arbeidsplaner bygger på planer som rullerer etter et fast mØnster
basert på antall leger i vaktordningen. Av om lag 1200 vaktsjikt/arbeidsplaner for
leger i sykehusene er det mange unntak fra dette påberopte prinsippet. Unntakene
er i stor grad initiert av legene selv.

Spekter anfører at Rikslønnsnemnda kan fastsette en tariffavtale i henhold til
arbeidsmiljøloven $ 10-12 (4) som fraviker lovens arbeidstidskapittel. Vi mener
Stortinget ved etableringen av Rikslønnsnemnda som tvisteløsningsorgan i
interessetvister, har overført partenes kompetanse til å inngå tariffavtale til
Rikslønnsnemnda. Den kompetanse som hver av partene besitter kan utøves av
Rikslønnsnemnda. Det foreligger ikke begrensninger i denne kompetansen verken
i lønnsnemndloven av 20. desember 2016 eller i lov eller forarbeider forøvrig.
Spekter anfører attariffavtalen for leger i sykehus er svært kompleks og de fleste
særrettighetene som legene tilkommer gjennom avtalen er gitt som motytelse til
forpliktelsen og viljen til å jobbe utover alminnelig arbeidstid. Faller
forpliktelsene bort kan heller ikke særrettighetene videreføres. Tariffavtalen for
leger i sykehus er særegen i forhold til andre yrkesgrupper i sykehusene. De
særskilte arbeidstidsordningene som var foranlediget av legemangel, bygger på
40-50 års tariffregulering. Det var partenes mål på 197}-tallet at utvidet arbeidstid
skulle være en midlertidig ordning, og at man skulle tilstrebe at også leger kom
inn under lovens hovedregler. I stedet har systemet med utvidet arbeidstid "satt
seg" i driften av sykehusene og blitt permanente ordninger. Det som skiller
Iegenes tariffavtale fra andre yrkesgrupper i sykehusene er særordninger
fortrinnsvis materialisert i kompensasjon for arbeid utover "normalarbeidstid"
(pliktig og frivillie utvidet arbeidstid). Arbeid utover alminnelig arbeidstid har
gfort det nødvendig âavfale særskilte vernebestemmelser. Behovet for særskilte
arbeidstidsordninger har giennom tidene gitt Legeforeningen forhandlingsmakt til
også å få gjennomslag for andre særrettigheter for legene.
Dette dreier seg bl.a. om bedre kompensasjonsordninger for ekstra og ubekvem
arbeidstid (bl.a. overtid, uforutsette vakter, arbeid på kveld, natt,lørdaglsøndag,
helge- og høytidsdager, utrykning på vakt), bedre vilkår for fag- oe
kompetanseutviklins (avsatt tid i arbeidsplanene til faglig fordypning, tariffestet 4
mnd. utdanningspermisjon og ytterligere permisjon for deltakelse på kurs og
kongresser for overleger (inntil 10 dager per år) og bedre vilkår for vaktberedskap
(herunder omregningsfaktor l:4 pä hjemmevakt. Andre yrkesgrupper i sykehusene
har omregningsfaktor 1:5. Arbeidsmiljøloven regulerer l:7). Spekter mener det er
umulig for Rikslønnsnemnda å fastsette en tariffavtale uten videreføring av
unntakene fra arbeidsmiljøloven, uten samtidig å vurdere tariffavtalens øvrige
elementer. Dette gjelder både øvrige elementer i overenskomsten del A2 og i de
ulike B-deler på hvert helseforetak.
Spekter vil nedlegge påstand om at overenskomsten del A2 fot perioden 1. mai
2014 - 30. april 2016 i område 10 - helseforetak og område 4 - Lovisenberg
videreføres med følgende unntak:

¡

i overenskomsten del A2 $$ 5.3.2 - 5.3.6
(helseforetak) og overenskomsten del B $ 5.3.5 (Lovisenberg) justeres
Satsene for minimumslønn

l"ilsvarelrdc dut gertcrclle tillegget.
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.

Overenskomsten redigeres i tråd med enighet om tilpasning av overenskomsten
i slik det fremgår av protokoll fra november 2015.

Overenskomsten del B
Som følge av brudd i forhandlingene på forhandlingstrinn 3, er det ikke
giennomført lokale forhandlinger (del B) i helseforetakene eller i Lovisenberg
Diakonale Sykehus AS, Spekter vil derfor fremme påstand om at alle R-dcler fra
perioden 1 mai 2014 - 30. april 2016 prolongeres for perioden fra dato for
Rikslønnsnemndas kjennelse til 30. april 2018.

Lønnsregulering
Spekter har muntlig tilbudt Legeforeningen et lønnsoppgjør på linje med
frontfaget. Som følge av brudd i forhandlingene og at etterfølgende mekling og
forhandlingsprosesser kun har dreid seg om å søke løsning på
arbeidstidsutfordringene, har det ikke blitt fremlagt noe konkretisert tilbud om
lønnsregulering. Legeforeningens økonomiske krav fremkommer av deres krav 3
datert 8. juni 2016. Spekter vil anføre at kravet om generelle tillegg legges til
grunn. Dette har en økonomisk ramme pä2,4 o/o. Satsene for minimumslønn i
overenskomsten del A2 $$ 5.3.2- 5.3.6 (helseforetak) og overenskomsten del B $
5.3.5 (Lovisenberg) justeres tilsvarende.

Dersom det er avtalt minimumslønn i overenskomstens del B, skal satsene
reguleres med det generelle tillegget for angjeldende stilling.

4

RIKSLØNNSNEMNDAS MERKNADER

4.1

Sakens realitet

4.1.1 Innledning
Rikslønnsnemndas nøvtral e med
bemerke

Nafstad. Strøm os Evensen Norum vil

Partene har gjcnnom de skriftlige innleggene og under den muntlige
forhandlingene uttrykt ulike synspunkter hva gjelder nemndas kompetanse. Mens
Spekter har hevdet at nemnda har kompetanse til å prolongere tariffavtalens
bestemmelser om unntak f¡a arbeidsmiljøloven $ 10-12 fierde ledd, har
Akademikerne hevdet at slik kompetanse er begrenset til at unntak ikke kan
fastsettes ut over det arbeidstakersammenslutningen kan akseptere, med andre ord
begrenset til bare å kunne ta Akademikernes primære påstand til følge. Partene har
videre begge ment at nemnda ikke skal behandle krav som ikke ble framsatt under
forhandlingene og mekling med mindre disse ble gitt en nærlnere drøfting før
konflikt ble iverksatt. Spekter har presisert i sin anførsel at nemnda ikke skal
behandle krav sorrr ikke har vært gienstand for "realitetsbehandling" i
forhandlinger eller mekling. Akademikerne har videre anført at nemnda er bundet
innenfor partenes påstander.

Nemndas nø5rtrale medlemmer vil nedenfor under pkt. 4.1 .2 komme tilbake til
kompetansespørsmålet vedrørende unntaksbestemmelsen i arbeidsm iljøloven
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$ l0-12 fierde ledd, men vil her slå fast at nemndas oppgave er å fastsette ny
tariffavtale mellom partene. Lov av 20. desembet 2016 nr. 104 om
lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten fastsetter at Rikslønnsnemnda skal
avg¡øre "Tvisten mellom Akademikerne og Spekter i forbindelse med
tariffoppgjøret2016". "Tvisten" må i denne sammenheng forstås som
interessetvisten slik denne er definert i arbeidstvistloven $ I bokstav j som lyder

slik:
"interessetvist: tvist mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller
arbeidsgiverforening om ordningen av fremtidige arbeids- og lønnsvilkår
eller andre arbeidsforhold som ikke omfattes av en tariffavtale eller som
skal avløse en tidligere tariffavtale."
Nemndas oppgave er med andre ord å fastsette framtidige arbeids- og lønnsvilkår i
den tariffavtale som skal avløse den tidligere tariffavtalen'

Det følger av nemndas tidligere praksis, se for eksempel nemndas sak 612012, at
nemnda viser varsomhet med å ta standpunkt til krav som ikke har vært drøftet
under forhandlinger ogleller mekling. Men dette rokker ikke ved nemndas
kompetanse til å fastsette bestemmelser i tariffavtalen ut over nevnte begrensning.
Hva som har vært drøftet under mekling har da heller ikke vært framme under
forhandlingene i nemnda. Det går fram av arbeidstvistloven $ 23 andre ledd at
enhver som deltar i meklingen har taushetsplikt om det som har kommet fram
under meklingen. Hva som er framkommet om ulike krav, og om de har vært
realitetsdrøftet, er derfor ukjent for nemnda.
Nemnda vil uansett begrense sin behandling til de forholdene som partene hat tatt
opp i de skriftlige og muntlige redegjørelsene, se 4'1.3 nedenfor.

4.1.2

Kompetansespørsmålet knyttet

til

arbeidsmiljøloven $ 10-12 fjerde ledd
Arbeidsmiljøloven $ 1 0-l 2 flerde ledd har slik ordlyd:
"Fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven eller
tjenestetvistloven kan, med unntak av $ 10-2 føtste, andre og fierde ledd og
$ l0-11 sjuende ledd, inngå tariffavtale som fraviker bestemmelsene i dette
kapittel. Unntak fra $ 1 0-8 første og andre ledd og $ l0- I 1 femte og sjette
pen serende
I edd forutse tter at arbe idstakern e s ikres til svarende kom
passende
vern. For bruk
mulig,
annet
er
ikke
hvileperioder, eller der dette
av overtid etter slik tariffavtale gielder vilkårene i $ 10-6 første ledd.
Arbeidstaker må i det enkelte tilfelle samtykke til overtidsarbeidet. Kravet
til individuelt samtykke gjelder tilsvarende der det inngås tariffavtale om
en samlet gjennomsnittlig arbeidstid på over 48 timer i løpet av sju dager i
løpef av ett år."
Partene har i overenskomsten del A2, med hjemmel

i arbeidsmiljøloven $ 10-12

som avviker fra
fierde ledd, avtalt særskilte arbeidstidsbestemmelser for leger
lovetrs hovedregler.
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I tariffavtalen $ 3.6.3 i del A2 mellom Legeforeningen og Spekter for perioden I
mai 2014 til 30. april 2016 er inntatt slik klausul:
"Med mindre partene blir enige om noe annet, gjelder følgende
bestemmelser:

Arbeidstiden organiseres slik at den over en periode som minst omfatter
like mange uker som det er deltakere i vaktordningen ikke overstiger 60
timer for noen enkelt ukeo Den daglige arbeidstid, inkludert spisepauser,
skal ikke for noe enkelt vaktdøgn overstige l9 beregnede timer.
Hver enkelt arbeidsuke skal inneholde minimum 28 timers
sammenhengende fritid. Mellom to arbeidsperioder skal det være en
arbeidsfri periode på minimum 8 timer. Ingen arbeidsdag bør være kortere
enn 5 timer, med unntak av dager etter tilstedevakt.
Dersom det jevnlig (over 20 Yo av vaktene) har vist seg umulig å overholde
kravet til forsvarlig hvile iløpef av vakten (8 timers hvile i gjennomsnitt pr
døgn), skal arbeidsplanen endres for å korrigere for dette forhold."
Partene har med andre ord benyttet seg av muligheten arbeidsmiljøloven gir for å
avtale unntak fra lovens vernebestemmelser pjennom inntak av bestemmelser i
tariffavtale med streikerett. Alternativt ville en slik avtale kunne vært inngått som
en særavtale i medhold av Hovedavtalen inngått mellom partene, kapittel IV som

har egne regler om oppsigelse og reforhandling under fredsplikt, se hovedavtalens
$ 16.
Spørsmålet om unntakene fra lovens vernebestemmelser kan fastsettes uten at
partene selv inngår slik avtale er, så langt nemnda erfarer, ikke prøvd tidligere.
Slik nemnda ser det, må det forhold at partene har inntatt bestemmelsene, slik de
er referert over fra $ 3.6.3, i sin tariffavtale som nå er undertvistebehandling,
medføre at bestemmelsen er en del av den interessetvist som nemnda skal
behandle. Dette synspunktet følger av systemet hvor Rikslønnsnemnda er satt til å
fastsette den endelige tariffavtalen mellom partene.

Arbeidsmiljøloven $ l0-12 fierde ledd angir ikke hvordan en avtale om unntak fra
lovens vernebestemmelser skal inngås. Muligheten for avtale om slike vilkår har
vært til stede i lengre tid og opprettholdt ved de ulike endringene i tidligere
arbeidervernlov og arbeidsmiljølover. Arbeidslivslovutvalget la gjennom NoU
2004:5 fram forslag til ny arbeidsmiljølov. Forslaget la grunnlaget for
arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62 og er en del av lovens forarbeider.
Utvalgets forslag til $ l0-14, som var bestemmelsen hvor utvalget inntok mulige
unntak fra vernebestemmelsene hadde slik ordlyd i femte ledd:
"Bcstcmmclscnc i dcttc kapitlet kan, med unntak av $ I 0-2 og l0-6 første
ledd, fravikes ved tariffavtale inngått av fagforening med innstillingsrett
etter arbeidstvistloven eller tjenestetvistloven. "

I merknadene til lovforslagets enkelte bestemmelser, heter det i NOU 2004:5 pä
side 556 om nevnte forslag:
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"Adgangen til å inngå avvikende arbeidstidsordninger gjelder der
fagforening med innstillingsrett har inngått tariffavtale med en arbeidsgiver
eller arbeidsgiverforening. Hvorvidt tariffavtalen er kommet i stand ved
"direkte" avtale mellom partene, ved megling eller på annen måte, har
imidlertid ingen betydning i denne sammenheng."
Forarbeidene taler med styrke for at tariffavtale med avvikende arbeidstidsordning
også kan komme i stand giennom kjennelse i Rikslønnsnemnda.

4.1.3

Nærmere om den konkrete vurderingen av innholdet i de nye
overenskomstene.

I de skriftlige og muntlige innleggene til Rikslønnsnemnda er det gitt en oversikt
over de forhold som det er oppnådd enighet om mellom partene. I utgangspunktet

omfatter tvisten 60 overenskomster for medlemmer i Norges juristforbund,
Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, Krigsskoleutdannedes landsforening,
Norsk Lektorlag, Tekna, Econa, Naturviterne, Den norske tannlegeforening'
Arkitektenes Fagforbund, Den norske veterinærforening og Norsk
psykologforening hvor partene har framforhandlet enighet med unntak for
virkningstidspunktene for lønnstilleggene. De framforhandlede avtalene legges til
grunn av nemnda. Virkningstidspunkt kommer nemnda tilbake til, se punkt 4'2
nedenfor.

til

enighet i 20 overenskomster gjeldende for Den norske
legeforening i helseforetakene og overenskomsten med samme forening i
Lovisenberg Diakonale sYkehus.

Partene har ikke kommet

I forhandlingene mellom Den norske legeforening og Spekter ble det oppnådd
enighet om overenskomstens del A og Al som også legges til grunn av nemnda.
Bruddet mellom Spekter og Akademikerne skjedde da partene ikke ble enige om
del A2 gjeldende for legene. Krav om endringer framsatt av Spekter under
forhandlingene og meklingen er ikke brakt inn for nemnda av Spekter.
Akademikerne har brakt inn for nemnda noen konkrete krav om endringer av
bestemmelser i overenskomsten.
Rikslønnsnemnda konstaterer at partene er enige om innholdet i overenskomstene
med de unntak som drøftes nedenfor.

Ut fra Rikslønnsnemndas tidligere praksis om å vise varsomhet hva gf elder å ta
standpunkt til forhold som ikke har vært undergitt særskilte drøftinger mellom
partene, velger nemnda bare å behandle følgende spørsmål/krav:
o

Arbeidstid/vernebestemmel ser

a

Omregning av tilstedevakt

o

Vaktfritak for gravide og ammende

a

Virkningsdato for lønnstillegg
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For øvrig legges til grunn de enighetspunkter som er redegjort for ovenfor, og en
prolongering av samtlige andre spørsmål som ikke er nevnt.

4.1.4 Arbeidstid
Spekters påstand er prolongering av gjeldende bestemmelser i avtalen A2 $ 3.6.3,
mens Akademikernes prinsipale påstand er den samme, med den forskjell at dct
fastsettes eksplisitt i andre ledd at arbeidsplanen skal rulleres etter et fast mønster
basert på antall leger i vaktsjiktet. Samtidig strides partene om den gieldende
avtalen er å forstå slik Akademikerne har påstått bestemmelsen endret. Denne
rettstvisten om forståelsen av gjeldende bestemmelse, er en tvist som
Akademikerne ønsker løst gjennom krav om endring av tariffavtalen.

Dette innebærer at både Spekters og Akademikernes påstand medfører unntak fra
arbeidstidsbestemmelsenes verneregler, begrenset sl ik:

-

Maksimalt 19 beregnede timer per vaktdøgn
Ingen arbeidsuke skal overstige 60 timer

Hver arbeidsuke skal inneholde minimum 28 timer sammenhengende fritid

Arbeidsfri periode på minimum 8 timer mellom to arbeidsperioder
Arbeidstiden kan gjennomsnittsberegnes i en arbeidsplan
Ukentlig arbeidstid er pliktig utvidet til38l40 timer, mens det individuelt kan
avtales ytterligere utvidelser. Men ingen kan pålegges arbeidsuke på over 38140
timer beregnet som gjennomsnitt i henhold til arbeidsplanen.
Nemnda vil bemerke at tvist om forståelsen av gjeldende tekst, tvisten om hvordan
arbeidsplanen skal/kan settes opp, kan finne sin løsning gjennom avgiørelse i
Arbeidsretten.
Om endringsforslaget vil nemndas nøytrale medlemmer bemerkc:
Partene har under sine anførsler redegjort nærrnere for hvordan arbeidstidsavtalen
er kommet i stand og praktiseres og konsekvensene av den. Det er også redegjort
for den historiske utviklingen av ulike avtaler og tariffavtaler for leger fra 1946 og
fram til dagens tariffavtale. Nemnda går ikke nærmere inn på dette, men vil
presisere arbeidsgivers plikter når det gj elder ä sørge for forsvarlige og

tilpassede arbeidsforhold for den enkelte ansatte uavhengig av om det
avtales unntak fra de lovregulerte vernebestemmelsene eller ikke. Det vises
også til at partene synes enige om at unntakene er gitt ut fra en helhetlig
vurdering av plikter og rettigheter, slik det framgår av Akademikernes antbrsler,
se side l6 foran.
Spekter har med styrke framhevet at Akademikernes krav er et angrep på
arbeidsgivers styringsrett. Spekter mener Akademikernes krav som forutsetter
73

enighet med tillitsvalgte ved avvik av rullerende planer satt opp med like mange
uker som det er leger i vaktsjiktet, vil begrense arbeidsgivers styringsrett med hva
slags arbeidstidsordning som skal gjelde. Dette i motsetning til dagens ordning
hvor arbeidsgiver så vel overfor andre ansatte ved sykehusene som for legene, har
styringsretten for valg av arbeidsplanmetodikk'
Nemnda tar ikke stilling til den underliggende tvisten om hvordan avtalen er å
forstå, men vil peke på at spørsmålet om styringsrett knyttet til oppsett av
vaktordninger er et sentralt tema i konflikten mellom partene. Spørsmål knyttet til
styringsretten, medbestemmelse og samarbeid, er for øvrig regulert i Hovedavtalen
kapittel VII mellom partene.
Nemndas nøylrale medlemmer mener at både det å gjøre endringer i de
unntaksbestemmelsene som nå gjelder, og det å !erne unntaksbestemmelsen og
legge arbeidsmiljølovens bestemmelser til grunn, vil skape store problemer i
driften ved sykehusene om dette gjennomføres med umiddelbar virkning. Partene
har tidligere uttrykt intensjoner om at man på sikt må søke å komme fram til
arbeidstidsordninger innenfor arbeidsmiljølovens ordinære vernebestemmelser,
men synes så langt ikke å ha kommet fram til konstruktive prosesser for å kunne
nå et slikt måI. Nemnda peker i denne sammenhengpä at legenes
arbeidstidsordning i dagtar utgangspunkt i at de er dagarbeidere, dette i
motsetning til de fleste andre grupper som arbeider skift eller turnus ved
sykehusene.

Nemndas nøylrale medlemmer finner at dagens bestemmelser bør prolongeres, og
at eventuell tvist om forståelse av avtalen overlates til Arbeidsretten. Uendrede
unntaksbestemmelser vil dermed gjelde ut tariffperioden som løper til 30. april
201 8.

4.1.5

Beregning av tilstedevakt

Dagens bestemmelse om tilstedevakt, avtalensA2 $ 3.6.1 tredje og fierde ledd
lyder:

"Tilstedevakt kan organiseres som passiv vakt på arbeidsstedet. Dette
regnes som en del av tjenesten hvor leger erfaringsmessig kan fritas for
arbeidsplikten, men hvor legen må oppholde seg på arbeidsstedet for i
påkommende tilfeller å yte arbeid. Ved slik vakt regnes 1 klokketime som
1/3 arbeidstime.
Ved uttrykning under passiv vakt på arbeidsstedet, skal arbeidstiden
beregnes i forholdet 1:1."
Akademikernes krav er at tilstedevakt uansett skal beregnes i forholdet 1:1. Kravet
er ikke begrunnet ut over at dagens regel er ulovlig og i strid med
arbeidstidsdirektivet og avgjørelser i EU-domstolen. Legeforeningen har tatt ut
stevning mot Oslo Universitetssykehus om lovligheten av omregningsfaktoren, og
hovedforhandling er nær forestående.
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Nemndas nøytral medlemmer finner det ikke naturlig at den skal gå inn i denne
rettslige tvisten og g¡øre endringer i någjeldende tariffavtale. Om domstolene
kommer til at dagens beregning av ll3 er ulovlig, vil tariffavtalen uansett måtte
vike for den rettslige avgjørelsen.

4.1.6 Vaktfritak for gravide og ammende
Akademikernes krav medfører at gravide leger i de tre siste månedene av
svangerskapet og leger som ammer skal ha rett til fritak for vakt. Dagens avtale
medfører at disse gruppene skal gis mulighet til å ha daglig arbeidstid som ikke
overstiger 9 timer, noe som i praksis også ofte medfører at de gis fritak for å gå i
vaktordning. For øvrig har gravide og ammende kvinner de samme rettigheter som
øvrige ansattegrupper ved sykehusene, hvorav flere arbeider i turnus eller skift.
Nemndas nø5ûrale medlemmer viser til den tilretteleggingsplikt som arbeidsgiver
har, og kan ikke se at legene på dette området bør fä utvidede rettigheter fastsatt
gjennom Rikslønnsnemndas kjennelse enn øvrige avtalebaserte ordninger i
sykehusene.

4.1.7 Lønn

og øvrige bestemmelser

Partene er enige om at lønnsregulering skjer i tråd med frontfaget. Tilleggene er
satt til 2,4 yo, og framkommer i egen tabell. Partene er enige om å justere
tilleggene ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i etterkant av nemndas kjennelse,
dersom det fremkommer nye opplysninger om tall- og beregningsgrunnlaget.

4.1.8 Konklusjon
De tre nøytrale medlemmene er etter dette, i tråd med nemndas tidligere praksis,
kommet til at de bestemmelser i gjeldende avtale som partene ikke er enige om å
endre, prolongeres og dermed videreføres i ny avtale gjeldende til 30. april 2018,

Øvrige krav ut over det som fastsettes i slutningen, tas ikke

4.2

til

følge.

Virkningstidspunktet for ny overenskomst

Når det gielder virkningstidspunktet for ny overenskomst skal det i henhold
praksis settes til tidspunktet for når nemndas kjennelse foreligger.

til

Når det gielder virkningstidspunktet for lønnsregulering er det langvarig praksis
fcrr at dette settes til tidspunktet for når arbeidet ble gf enopptatt. Nemndas nøytrale
medlemmer finner ikke grunn til å fravike denne praksisen, selv om forhandlinger
og mekling ble utsatt av ulike årsaker.
Medlemmet Grimseaard sføtter ikke de nøytrale medlemmenes syn og konklusjon
og har følgende merknader:

Konfliktene mellom Spekter og Akademikerne helse omhandler to prinsipielle
spørsmål; om arbeidstakere ved deres organisasjoner skal gis innflytelse på
arbeidstidsordninger som ligger utenfor lovens alminnelige grenser, og om
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arbeidstakerne kan pålegges ordninger uten enighet om vilkårene, mot deres
eksplisitt uttrykte ønske.
Unntakene avtalt mellom partene har tradisjonelt vært bygget på en forutsetning
om kollektiv delaktighet i arbeidstidsplanleggingen basert på nasjonale standarder
akseptert av arbeidstakerorganisasjonen. En arbeidstakerorganisasjon må etter
dette medlemmets syn ha eierskap til, og innflytelse på vidtgående unntak gitt i
medhold av arbeidsmiljøloven 10-12 (4). For øvrig viser dette medlemmet til
vurderingene som fremkommer i NOU 2016:1 Arbeidstidsutvalget punkt 11.3.2:

"Loven gir partene en viktig rolle i utformingen av arbeidstidsordningene
gjennom adgangen til å avtale unntak. Hvor store unntak som kan avtales,
vil være avhengig av avtalenivå. Jo høyete avtalenivå, desto større er
adgangen til å avtale unntak. Dette er blant annet begrunnet med at styrkeforholdet mellom avlalepartene anses for å være mer jevnt på de høyere
avtalenivåene. De ulike avtalenivåene og hvilke unntak som kan avtales på
det enkelte nivå, gir etter utvalgets syn i hovedsak uttrykk for en
hensiktsmessig balanse med tanke på styrkeforholdet mellom partene.
Utvalget understreker viktigheten av at samarbeidet mellom arbeidsgiver
og de tillitsvalgte skjer i giensidig respekt for hverandres roller og
oppgaver. Medbestemmelse i form av avtaleinngåelse tar noe mer tid enn
beslutninger som ensidig fattes av arbeidsgiver. Utvalget viser dessuten til
at arbeidstakers mulighet til selv å påvirke organiseringen av arbeidstiden,
enten direkte eller indirekte, gir legitimitet til den aktuelle
arbeidstidsordningen. En slik medvirkning kan også bidra positivt til
arbeidstakernes utvikling, trivsel og helse. Betydningen av af
arbeidstidsordningene er avtalebasert, må der for ikke under vurderes."
Dette medlemmet mener at siktemålet i lovens bestemmelser - om at dette må
avtales mellom partene - er nettopp at arbeidstakerorganisasjonene skal sikres
innflytelse og medbestemmelse. Slike unntak er av midlertidig karakter og inngås
for en tariffperiode av gangen. Etter dette medlemmets syn har det i denne
sammenheng ingen betydning om tariffavtalen er del av en overenskomst med
konfliktrett eller om den baserer seg på en særavtale.
Dette medlemmet mener videre atnär en arbeidstakerorganisasjon, endog i to
påfølgende hovedoppgjør, eksplisitt motsetter seg den nye avtalepraksisen som har
utviklet seg, kan ikke arbeidstakerorganisasjonen pålegges ordningen av et
myndighetsoppnevnt organ.

I kompetansespørsmålet trekker nemndas nøytrale medlemmer frem anførslene i
forarbeidene til arbeidsmiljøloven (NOU2004:5) hvor det beskrives at unntak i
tariffavtale fremkommer ved direkte avtale, i mekling eller "på annen måte".
Nemndas nøytrale medlemmer hevder med bakgrunn i denne anførselen at
"Forarbeidene taler med styrke for attariffavtale med avvikende
arbeidstidsordning også kan komme i stand gjennom kjennelse i
Rikslønnsnemnda". Dette medlemmet stiller seg tvilende til at "på annen måte"
kan tolkes som at lovgiver mener at et myndighetsoppnevnt organ som
Rikslønnsnemnda kan pålegge arbeidstakere omfattende unntak fra lovens
alm inneli ge bestemmelser. Dette medlemmet mener at myndighetspålagte
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ordninger som innebærer betydelige unntak fra lovbestemmelsene må ha en
tydeligere hjemmel enn anførselen "på annen måte" i en NOU:
Nemndas nøylrale medlemmer anfører, i tråd med Spekters påstand, at konflikten
mellom partene er en rettstvist som kan finne løsning gjennom vurdering i
Arbeidsretten. I nemndsbehandlingen beskrev Akademikerne at uenigheten knyttet
til arbeidstidsordningene først ble reist i2014 oppgjøret, før Spekters
medlemsbedrifter varslet en større omlegging av arbeidstidsordningene. Spekter
bekreftet at ordningene i Østfold ikke var kjcnt vcd ucnighctcn i 2014.
Akademikerne forklarte videre at de så behovet for en presisering av avtalen etter
Arbeidsrettens dom i hjelpeplan-saken i Oslo Universitetssykehus. Etter dette
medlemmets syn styrker hendelsesforløpet Akademikernes påstand om at dette er
en interessekonflikt. Dette medlemmet deler derfor ikke de nøytrale medlemmenes
vurdering av at dette er en rettstvist, og kan ikke se at denne påstanden er
underbygget.

I nemndsbehandlingen har parten Spekter fremhevet

at Akademikernes krav

innebærer en innskrenking av arbeidsgivers styringsrett. Nemndas nøytrale
medlemmer tar ikke stilling til denne påstanden, men henviser til hovedavtalens
bestemmelser. Dette medlemmet vil anmerke at Akademikernes krav vil sette
skranker for arbeidsgivers styringsrett, men vil samtidig påpeke at for denne type
ordninger har ikke lovgiver gitt arbeidsgiver styringsrett. Tvert imot er det
eksplisitt formulert at denne type ordninger mâ avtales, og når de er av et
betydelig omfang, av en fagforening med innstillingsrett. Arbeidsgivers
styringsrett begrenses av lov og, her altså av avtale. Dette prinsippet gjenfinnes i
de øvrige nordiske land, og i EUs arbeidstidsdirektiv. Etter dette medlemmets syn
har altså Spekter ikke annen styringsrett for denne type ordninger enn det partene i
fellesskap har kommet til enighet om. Dette medlemmet vil også bemerkc at
Akademikerne har tilbudt Spekter full styringsrett innenfor lovens alminnelige
bestemmelser, og ellers der partene lokalt kommer til enighet.

Nemndas nø5ûale medlemmer anfører at å etterkomme Akademikernes krav "vil
skape store problemer i driften ved sykehusene om dette gjennomføres med
umiddelbar virkning". Under nemndsbehandlingen har det fremkommet at
hovedregelen i norske sykehus er rullerende planer, i tråd med Akademikernes
krav, og videre at avvikende ordninger i hovedsak har fremkommet etter lokalt
samtykke, også innenfor Akademikernes vilkår. Dette medlemmet deler derfor
ikke vurderingen av at en presisering i avtalen vil skape store problemer, og kan
ikke se at en slik oppfatning er godt begrunnet.
Dette medlemmet deler heller ikke de nøytrale medlemmenes vurdering av at å
fierne unntaksadgangen i A2 vil skape store problemer i sykehusene. Etter dette
medlemmets kjennskap har legegruppen i sykehusene i flere ti-år utvist en særlig
stor fleksibilitet for å sikre forsvarlig dlift i sykehuseue. Det inngås allerede i dag
en rekke lokalt basert unntak fra gjeldende vernebestemmelser. Det er liten grunn
til å tro at en lokal unntaksmekanisme fra lovens arbeidstidsbestemmelser (med
sentral sløyfe) ikke vil fungere for legegruppen. Dette medlemmet vil bemerke at
denne mekanismen er den vanligste for øvrige arbeidstakere i sykehus.
Ved gjennomgang av Rikslønnsnemndas kjennelser fiemkommer en konservativ
praksis. Nemnda griper sjelden inn med endringer i tariffavtalenes bestemmelser.
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Det er ikke ønskelig at nemnda skal innføre nye ordninger giennom sine
kjennelser. I denne saken vil imidlertid nemndas kjennelse åpne for en omfattende
arbeidstidsreform i sykehusene. Under nemndsbehandlingen har det fremkommet
at Spekters medlemmer allerede har varslet om slike tiltak. Dette medlemmet
mener derfor af de nøytrale medlemmenes vedtak i denne saken ikke er i tråd med
Rikslønnsnemndas konservative praksis.
De nøytrale medlemmenes beslutning innebærer at leger kan pålegges
arbeidstidsordninger som går langt utover det lovgiver har villet gi for noen annen
yrkesgruppe. Dette medlemmet mener at Rikslønnsnemnda med dette går utover
sin kompetanse, både faktisk og rettslig. Etter dette medlemmets syn finnes i
denne saken ingen lovhjemmel som gir Rikslønnsnemnda kompetanse til å sette til
side preseptorisk lovgivning. Dette medlemmet vil bemerke at når Legeforeningen
ikke finner å kunne stå inne for at slike ordninger fremover vil være forsvarlige så
må det reises spørsmål ved hvordan Rikslønnsnemndas medlemmer uten
kjennskap til sektoren kan innestå for denne type vurderinger. Nemndsslutningen
kan innebære tap av kontroll med et av de viktigste hensynene i arbeidsmiljøloven;
nemlig at arbeidstidsordningene ikke pàfører arbeidstakerne unødige sosiale og
helsemessige belastninger.
Rikslønnsnemndas flertall skaper med sin kjennelse en rettstilstand der en
arbeidstakerorganisasjon ikke kan trekke tilbake avtalebaserte unntak - selv ikke
med bruk av kampmidler. Etter dette medlemmets syn vil en slik kjennelse kunne
innebære at andre sektorer og yrkesgrupper vil vegre seg mot å inngå tilsvarende
avtaler da de kan risikere å bli varig stående i ordningen også etter ensidige
endringer av avtaleforståelse.

Avslutningsvis vil dette medlemmet anføre at Akademikerne helse over to
hovedoppgj ør har forsøkt å få dialog med Spekter om innretning av og vilkår for
en endret avtalebasert ordning som ivaretar behovet for kollektivt vern. Da dette
ikke lykkes, var streik eneste mulighet. Begge parter fremhever at de er enige om
lønnsspørsmålet. Etter dette medlemmets syn er saken av en slik karakter at
nemnda bør fastsette lønnsoppgjør med vanlig virketidspunkt'
Medlemmet Bratten slutter seg
konklusjon.

til

de nøytrale medlemmenes vurderinger og

Medlemmet Bratten mener at merknaden til medlemmet Grimsgaard etter
medlemmet Brattens syn inneholder unøyaktigheter knyttet til Spekters posisjoner
og til faktum. Etter dette medlemmets mening vil både Rikslønnsnemnda som
institusjon, og selve saken være tjent med at argumentasjon og prosedyre
fremkommer som en del av saksfremstillingen i kjennelsen, ogat partsuenigheten
er tatt ut der.

Etter dette blir kjennelse å avsi i samsvar med flertallets oppfatning.
Medlemmet Gillebo-Blom, som har uttalerett i saken, slutter seg til merknadene
fra medlemmet Grimsgaard.
Medlemmet Klausen, som har uttalerett i saken, slutter seg til de nøytrale
medlemmers vurderinger og konklusjon og støtter merknaden fra medlemmet
Bratten.
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Medlemmet Solbakken, som har uttalerett i saken, understreker at reelt kollektivt
vern ved fastsetting av arbeidstidsordninger ut over arbeidsmiljølovens grenser er
av avg¡ørende betydning for norsk arbeidsliv. Det er derfor problematisk at en
fagforening tvinges til å videreføre vidtgående unntak fra arbeidsmiljølovens
arbeidstidskapittel, uten at arbeidstakerne sikres slikt kollektivt vern.
Denne saken viser også at praksis med å sette iverksetting til tidspunktet for
gienopptakelse av arbeidet utfordrer systemet med ved partsenighet om å avvike
arbeidstvistlovens bestemmelser for meklingsavslutning. Dette bør riksmekler og
de sentrale partene gjennomgå konsekvensene av.

Medlemniet Negård, som har uttalerett i saken, slutter seg
medlemmenes begrunnelse og konklusjon.

79

til

de nøytrale

ilI

SLUTNING

I sak 212016, tvisten mellom Akademikerne og Arbeidsgiverforeningen Spekter, skal
følgende gjelde:
1.

Overenskomster mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og
Akademikerne for medlemmer i Norges Juristforbund, Samfunnsviterneo
samfunnsøkonomene, Krigsskoleutdannedes landsforening, Norsk
Lektorlag, Tekna, Econa, Naturviterne, Den norske tannlegeforening,
Arkitektenes Fagforbund, Den norske veterinærforening og Norsk
psykologforeninging i overenskomstområde 10 - helseforetak.

Overenskomstene består i overenskomstperioden fra Rikslønnsnemndas kjennelse
til 30. april2018 av følgende deler:

Del A:
Protokoll mellom Spekter og Akademikerne fra innledende sentrale forhandlinger
datert 19. april 2016.

DelAl:
Protokoller mellom Spekter Helse og Akademikerne på vegne av forbundene om
sosiale bestemmelser datert 22. april2016'
Del B:
Overenskomsten del B mellom det enkelte helseforetak og forbundene i
Akad em ikerne for overenskom strev i sj on en 20 1 6 .

Lønnsregulering
Lønnsregulering for

edlemmer i Norges Juri stforbund, Sam funnsviterne,
Sam funnsøkonomene, Krigsskoleutdannedes landsforenin g, Norsk Lektorlag,
Tekna, Econa, Naturviterne, Den norske tannlegeforening, Arkitektenes
Fagforbund, Den norske veterinærforening og Norsk psykologforening følget av
protokoller mellom det enkelte helseforetak og forbundene.
m

Avtalte tillegg gis virkning fra dato for arbeidets gienopptakelse 12. oktober 2016.
Vakthavende arbeidstakere sorn jobbet den I 1. oktober 2016 ettet kl. 18.30, gis
tillegg fra dette tidspunkt. Vakthavende arbeidstakere som gienopptok arbeidet
samme kveld som streiken ble avsluttet gis tillegg fra gienopptakelse av arbeidet
den1l oktober2016.
Avtalte tillegg gis ikke til arbeidstakere som er fratrådt i tiden før
Rikslønnsnemndas kj ennel se foreligger, med m indre fratredelsen skyldes
pensjonering. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg,
skifttillegg m.v. for arbeid utført i tiden før Rikslønnsnemndas kjennelse
foreligger.

2.

Overenskomster mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og
Akademikerne for medlemmer i Den norske tannlegeforening,
Samfunnsviterne, Tekna og Norsk psykologforening i
overenskomstområde 4 - Lovisenberg.
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Overenskomstene består i overenskomstperioden fra Rikslønnsnemndas kjennelse

til 30. april2018 av følgende deler:
Del A:
Protokoll mellom Spekter og Akademikerne fra innledende sentrale forhandlinger
datert 19. april 2016.
Del A1:
Protokoll mellom Spekter Helse og Akademikerne på vegne av forbundene om
sosiale bestemmelser datert 22. apúl2016.
Del B:
Protokoller mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus AS og forbundene i
Akadem ikern e for ov erenskom strevi sj on e n 20 1 6.

Lønnsregulering
Lønnsregulering for medlemmer i Den norske tannlegeforening, Samfunnsviterne,
Tekna og Norsk psykologforening følger av protokoller mellom Lovisenberg
Diakonale Sykehus AS og forbundene.
Avtalte tillegg gis virkning fra dato for arbeidets gjenopptakelse 12. oktober 2016
Vakthavende arbeidstakere som jobbet den I I . oktober 2016 etter kl. 18.30, gis
tillegg fra dette tidspunkt. Vakthavende arbeidstakere som gjenopptok arbeidet
samme kveld som streiken ble avsluttet gis tillegg fra gjenopptakelse av arbeidet
den 1 1. oktober 2016.
Âvtalte tillegg gis ikke til arbeidstakere som cr fratrådt i tiden før
Rikslønnsnemndas kjennelse foreligger, med mindre fratredelsen skyldes
pensjonering. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg,
skifttillegg m.v. for arbeid utført i tiden før Rikslønnsnemndas $ennelse
foreligger.

3. Overenskomster

mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og
Akademikerne for medlemmer i Den norske legeforening i
overenskomstområde 10 - helseforetak.

Overenskomstene består

i overenskomstperioden fra Rikslønnsnemndas kjennelse

til 30. april2018 av følgende deler:
Del A:
Protokoll mellom Spekter og Akademikerne fra innledende sentrale forhandlinger
datert 19. april 2016.
Del A1:
Protokoll mellom Spekter Helse og Akademikerne på vegne av Legeforeningen
om sosiale bestemmelser datert 22. april2016.
Del A2:
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Overenskomsten del A2 mellom Spekter Helse og Den norske legeforening for
perioden 2014-2016 (prolongert), med følgende unntak:

Minimumslønnen i $ 5.3.2 - 5.3.6 endres som følger
Medisinstudenter med lisens
Turnusleger
Leger i spesialisering kat. A
Leger i spesialisering kat. B
Leger i spesialisering kat. C
Legespesialister
Overleger

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

437.500
484.000
549.500
593.000
634.500
670.000
712.400

Overenskomsten redigeres i tråd med protokoll datert mai-november 2015
vedrørende forhold knyttet til implementering av fast ansettelse for lege i
spesialisering.

Del B:
Overenskomsten del B mellom det enkelte helseforetak og Den norske
legeforening for period en 2014 - 2016 (prolongert)'
Dersom det er avtalt minimumslønni overenskomsten del B, skal satsene reguleres
med det generelle tillegget for angieldende stilling.

Lønnsregulering:
Det gis følgende generelle tillegg:
Medisinstudenter med lisens
Turnusleger
Leger i spesialisering kat. A
Leger i spesialisering kat. B
Leger i spesialisering kat. C
Leger i spesialisering kat. D
Legespesialister
Overleger

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

9.500
9.500
14.000
15.000
16.000
16.000

kr. 21.000
kr. 21.000

Øvrige medlemmer av Den norske legeforening gis et generelt tillegg pâ2,4

%o

av

basislønn.

Tilleggene inngår ibasislønn, jf. overenskomsten del A2 $ 5.3.1.
Generelt tillegg er inkludert i ny minimumslønn'
Til leggene er bruttoti llegg. Deltidsansatte gis forholdsmessi g tillegg
Avtalte tillegg gis virkning fra dato for arbeidets gienopptakelse; 12. oktober
2016. Vakthavende leger som jobbet den I 1 . oktober 2016 etter kl. 1 8.30, gis
tillegg fra dette tidspunkt. Vakthavende leger som gjenopptok arbeidet samme
kveld som streiken ble avsluttet gis tillegg fra gjenopptakelse av arbeidet den I 1.
oktober 2016.
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Avtalte tillegg gis ikke til arbeidstakere som er fratrådt i tiden før
Rikslønnsnemndas kj ennelse foreligger, med mindre fratredelsen skyldes
pensjonering.
Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtid, skifttillegg m.v. for arbeid
ufført i tiden før Rikslønnsnemndas kjennelse foreligger. Med overtid her menes
både tilfeldig overtid og godtgjøring for uforutsette vakter. Det foretas ikke
omregning og etterbetaling av godtgjøring for utvidet tjeneste/arbeidstid (UTA) og
vaktlønn for arbeid utførl i tiden før Rikslønnsnemndas kjennelse foreligger.

4.

Overenskomsten mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og
Akademikerne for medlemmer i Den norske legeforening i
overenskomstområde 4 - Lovisenberg.

Overenskomsten består i overenskomstperioden fra Rikslønnsnemndas kjennelse

til 30. april2018 av følgende deler:
Del A:
Protokoll mellom Spekter og Akademikerne fra innledende sentrale forhandlinger
datert 19. april 2016.
Del Al:
Protokoll mellom Spekter Helse og Akademikerne på vegne av Den norske
legeforening om sosiale bestemmelser datert 22. april2016.
Del A2:
Overenskomsten del A2 mellom Spekter Helse og Den norske legeforening for
perioden 2014 - 2016 (prolongert) med følgende unntak:
Overenskomsten redigeres i tråd med protokoll datert mai-november 2015
vedrørende forhold knyttet til implementering av fast ansettelse for lege i
spesialisering.

Del B:
Overenskomsten del B mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus AS og Den norske
legeforening for perioden20l4- 2016 (prolongert) med følgende unntak:
Minstelønnen i $ 5.2 endres som følger:
Medisinstudenter med lisens
kr 439.200
Turnusleger
kr 484.700
Leger i spesialisering kat. A
kr 563.800
Leger i spesialisering kat. B
kr 621.700
kr 669.300
Leger i spesialisering kat. C
Leger i spesialisering kat. D
kr 696.900
kr 696.900
Legespesialister
kr 835.914
Overleger

Lønnsregulering:
Det gis følgende generelle tillegg
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Medisinstudenter med lisens
Turnusleger
Leger i spesialisering kat. A
Leger i spesialisering kat. B
Leger i spesialisering kat. C
Leger i spesialisering kat. D
Legespesialister
Overleger

kr
kr
kr
kr
kr
kr

9.500
9.500
14.000
15.000
16.000
16.000

kr 21.000
kr 21.000

Øvrige medlemmer av Den norske legeforening gis et generelt tillegg pä2,4
basislønn.
Tilleggene inngår i basislønn, jf. $ 5.2.1.
Generelt tillegg er inkludert i ny minstelønn.
Tilleggene er bruttoti llegg. Deltidsansatte gis forholdsm

%o

av

essi g til legg.

Avtalte tillegg gis virknin g fra 12. oktober 2016. Vakthavende leger som jobbet
den 1 l. oktober 2016 etter kl. 18.30, gis tillegg fra dette tidspunkt.
Avtalte tillegg gis ikke til arbeidstakere som er fratrådt i tiden før
Rikslønnsnemndas kjennelse foreligger, med mindre fratredelsen skyldes
pensjonering.
Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtid, skifttillegg m.v. for arbeid
utført i tiden før Rikslønnsnemndas kjennelse foreligger. Med overtid her menes
både tilfeldig overtid og godtgjøring for uforutsette vakter. Det foretas ikke
omregning og etterbetaling av godtgiøring for utvidet tjeneste/arbeidstid (UTA) og
vaktlønn for arbeid utført i tiden før Rikslønnsnemndas kjennelse foreligger.
Øvrige krav tas ikke

til

følge
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