Protokoll
Den 11. og 18. juni 2021 ble det gjennomført
forhandlinger mellom Vestre Viken og Den norske
legeforening (DNLF) tilsluttet Akademikerne
vedrørende Jønnsregulering. Forhandlingene er
ført på grunnlag av protokoll av 28. mai 2021,
mellom Spekter og DNLF, overenskomstområde
10.
Tilstede i et eller flere møter:
Vestre Viken:

Einar Vik Andersen, forhandlingssjef
Monica Holmen Skjeldrum, seksjonsleder HR
Ulrich J. Spreng, fagdirektør
Halfdan Aass, direktør
Carsten Bjerke, avdelingsoverlege
Sine Kari Braanaas, avdelingssjef

Den norske legeforening:

Toril K. Morken, forhandlingsleder (FT)
Camilla Grundmann, tillitsvalgt
Emma U.N. Klev, tillitsvalgt
Martin Lando, tillitsvalgt

V

Etter forhandlings- og særmøter er partene blitt enige om følgende lønnsregulering med virkning fra
1. januar 2021:
1.

2 ,3 %
Generelt tillegg til overleger:
o Tillegget inngår i minimumslønn.

2.

Ny minstelønn:

3:

Spesialiststige: Basert på tid som spesialist, etter 5 år 6000kr, etter 10 år økes med ytterligere
6000 kr, totalt 12.000. Tillegget inngår i basis.

4:

UTA økes fra 0,077 % til 0,078 % for de med avtale fra tidligere Sykehuset Buskerud (DNLF
SBHF). B-delens § 5.10, denne endres tilsvarende.

5:

Det nedsettes en partssammensatt gruppe med intensjon om å innføre forskningstillegg i
oppgjøret 2022.

6:

Leger på aktiv vakt i 15 timer eller mer tilbys mat på vakt (middag og brødmat til kvelds og
frokost)

7:

B-delens § 5.4.7 Grenspesialitet endres til: Lege med grenspesialitet gis en årlig kompensasjon for
dette: kr. 15.300, tillegget inngår ikke i basis.

8:

Følgende avsnitt i B-delens § 5.3.4. Leger i spesialisering strykes: «For Drammen sykehus gjelder i
tillegg: Kategori A, B og C på Drammen sykehus: Tillegg på kr. 5.000,- inkludert i minimumslønn».

854.300

Vedrørende punkt 7 og 8: Endringene i disse punktene vil kun gjelde leger som tiltrer etter vedtaksdato.
Partene er enige om å fortsette å harmonisere B-del i 2022.
Alle tillegg gis med virkedato 01.01.21

Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg.
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