
PROTOKOLL 

År 2021 ble det i perioden 10.06.2021 til 17.06.2021 gjennomført forhandlinger 
mellom Akershus universitetssykehus HF på den ene siden og Den norske 
legeforening på den andre siden. Forhandlingene ble ført på grunnlag av 
bestemmelsene i Hovedavtalen, samt protokoll av 28.05.2021 fra de innledende 
sentrale forhandlingene mellom Spekter og Den norske legeforening. 

Tilstede: 

Fra arbeidsgiver: 

J arme Gamst Andersen 
Åsulv Solstad 
Tommy Roberg 
Kjersti Hals 

Fra arbeidstakersiden: 

Ståle Clementsen 
Sigrid Risøe 
Gita Jacobsen 
Norun Otterstrøm 

Partene er enige om følgende med virkning fra 01.01.2021: 

Generelt tillegg 

Det gis et generelt tillegg til alle overleger på kr 28 000,-. 
Det gis et generelt tillegg til stipendiater og øvrige medlemmer på kr 20 000,-. 

LHL 

Det gi.�_et_generelt tillegg på kr 40 000,- til overleger som omfattes av LHLs 
overenskomst somfølge av-virksomhetsoverdragelsen. For disse kommer i tillegg en 
økning på kr 7 500,- i vakttillegget per år. 

Kongsvinger 

Leger ansatt ved Kongsvinger sykehus går over til Ahus HFs B-dels overenskomst 
med fra 1.1.2021, De leger som ved overgang til Ahus overenskomst samlet går ned i 
UTA/vaktlønn sikres dette som en personlig ordning så lenge de deltar i en 
vaktordning med mer enn 5 timer i UTA i snitt per måned. 

Andre forhold 

Varsling arbeidsplan 

Det følger av A2 at frist for bekjentgjøring av arbeidsplan til arbeidstaker er 
minimum 4 uker før iverksettelse (A2 §3.4.3) og 8 uker for arbeidsplan om sommeren 
(A2 § 3.4.6). Arbeidsgiver gjør konkrete tiltak for at fristene overholdes. 



§ 7.4.1 Vaktrom

Partene vil i løpet av høsten 2021 ha en gjennomgang av denne bestemmelsen i

overenskomsten og praktisering av denne.

Pott til individuell fordeling 

Arbeidsgiver har ønsket en pott til individuell fordeling i dette oppgjøret. Kravet er 

frafalt ved dette oppgjøret, men partene vil i løpet av høsten 2021 se på innretning for 

gjennomføring av en pott til individuell fordeling ved hovedoppgjøret 2022. 

Vernebestemmelser 

Leger som tar på seg uforutsett vakt må sikres tilstrekkelig hvile i samsvar med 

vernebestemmelsene i A2 §3.6.3 uten trekk i lønn. Arbeidsgiver må sikre at alle 

foretakets behandlingsteder retter seg etter dette. 

Lørenskog, 17.06.2021 

For Akershus universitetssykehus HF For Den norske legeforening 

Ståle Clementsen 


