PROTOKOLL
År 20 12 ble det i perioden 29. inai - 15. juni avholdt forhandlinger mellom Akershus
universitetssykehus HF og Den norske legeforening (Dnlf) vedrørende revisjon av
overenskomst del B og lønnseiidringer for medlemmer av Den norske legeforening.
Tilstede:
For Akershus universitetssykehus HF:
Elisabeth Bjørge (forliandlingsleder)
a
Sissel Karlsen
Marit Lea Sivertsen
For Den norske legeforening:
a
Odd Grenager
a
Aage Huseby
a
Ståle Clenlentsen
a
Heidi Johanne Espvik

Forhandlingene ble føit på grunnlag av protokoll av 20. april 2012 fra de innledende sentrale
forhandlinger melloin Spekter og Akademikerne Helse.
Pai-teiie er enige on1 de endringer i overenskomsten del B for perioden 01.05.2012 30.04.2014 som følger av sigiiei-t overenskon~stav 15. juni 2012.
Partene er enige om felgende i protokoll:

1. Lege som i forbindelse med 201 1-prosessen, ble tilsatt i foretaket med kortere
arbeidstid enn overenskomstens bestemmelser, beholder denne som ei1 personlig
ordning så lenge de er tilsatt i samme stilling.

2. Overlege som ble tilsatt i foretaket i forbindelse med 20 1 1 -prosessen og nied
bestemmelse om at de ved tilstedevakt gjennoill hele vaktperioden skulle tilstås
vaktlønnskompensasjonen nied 0,037 % av basislønn, beholder dette som en
personlig ordning så lenge de er tilsatt i samme stilling.
Partene er enige om folgende fordeling av lennsmidler med virkning fra 01.01.2012:
Gerierelt lillen/=
Det gis et generelt tillegg til LIS kategori D på kr 2 1.000 pr år i full stilling

Det gis tillegg i minstelønn opp til lu 625.200 pr år i full stilling for alle overleger som går i
vakt. Økningen for den enkelte er ks 26.200 pr år i full stilling. De overleger som har en
hnyere n~instelømpr 3 1.12.2011 enn kr. 599.000, vil få ny minstelram på kr 625.200 og
resten opp til ks 26.200 som individuelt tillegg.
Det gis et generelt tillegg på kr 30.000 pr år i fil11 stilling til alle overleger som tjener iner enn
kr 800.000 og som har totallønn.

Det gis et generelt tillegg på kr 21 .O00 pr år i full stilling til alle andre medlemmer av Dnlf
(ikke til LIS-leger som har fått oppgjøret sentralt.).

Minstelonnssntser
Nye minstelønnssatser :
Overleger
LIS D

Det legges ikke ut noe til individuell fordeling.

Lørensltog , 15. juni 20 12

For Akershus uiiiversitetssykehus HF

Odd Grenager

Protokolltilf~rselfra Den norske legeforening:
Legeforeningen mener at leger som ble tilsatt i forbindelse med 201 1-prosessen har
individuelle rettigheter fra OIJS-avtale gjeldende ved ansettelse utover de punkter som er
nevnt i protokoll. Disse punkter er:
4.6
4.7
5.6.1
5.9
5.12

Dekning av utgifter til kurs for leger i spesialisering
Kurs og ettesutdanningsinidler
Vitenskapelig kompetanse
Tilfeldig overtid
Helge- og liøytidstillegg

