PROTOKOLL

År 2021, den 7., 9., 10. 14., 16. og 18.juni ble det avholdt
møter mellom Helse Bergen HF og Den norske legeforening
i forbindelse med mellomoppgjøret 2021.

Til stede i ett eller flere møter
Fra Helse Bergen HF
Ole Daniel Virkesdal
Helga B. Lorentzen
Ingvild Høiland
Peter Lango
Christian Beisland
Kahtan Al-Azawy
Ham1e Klausen
Fra Den norske Legeforening
Geir Arne Sunde
Baris Causevic
Andreas Benneche
Christina Due Svendsen
Torleiv Kvalvik
Pattene er enige om følgende:
1.

Grunnlaget for forhandlingene

Forhandlingene ble fø11 på grunnlag av overenskomstens del A,jf. protokoll fra de innledende
sentrale forhandlingene mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne 16. april
2021.
Utgangspunkt for lønnsendringer: lønnsmasse og antall medlemmer pr 9. april 2021. I
lønnsmassen inngår faste og variable tillegg, eksklusivt tillegg for overtid og merarbeid.
2.

Forhandlingsresultat

Partene er enige om følgende:
Ny overenskomst del B gjeldende fra 01.05.2021 til 30.04.2022, ref. vedlegg til denne
protokollen.
Medisinerstudenter med lisens
Lege i spesialisering kategori D
Overlege
Overlege (10 år som overlege, inkl. konst. perioder)
Ledere
Øvrige
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TilleeJ?:
5 000
20 000
21 500
33 000
33 000
2,8 % av årslønn

18.06.21

Ny minstelønn
485 100
754 800
852 600
864 100

12:49

Tillegg gis med virkning fra 01.01.2021. Alle tillegg er forholdsmessig pr. stillingsstørrelse.
Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg m.v. som følge av
lønnsendringene for arbeid utført før lønnsoppgjørets vedtakelsesdato. Avtalte tillegg gis ikke
til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsestidspunkt, med mindre fratredelsen skyldes
pensJonenng.
UTA og vaktløm1 etterbetales fra virkningstidspunktet.
Helligdagstillegget gis med virkning fra 01.12.2021.

Bergen, 18. juni 2021
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Fra Helse Bergen HF

Fra iwa�•rening

MiiS'aniel�;sdal

Geir Arne Sunde

Til protokollen:

Partene er enige om å identifisere ledere, f.eks. klinikkoverleger, under nivå 2.x som bør være
inkludert i unntaksbestemmelsen,§ 1.1.
Partene er enige om at det er viktig med fokus på pasientsikkerhet og en forsvarlig
arbeidsbelastning. Det settes ned en paitssanrn1ensatt arbeidsgruppe som skal utrede
mulighetsrommet for flere arbeidsplaner innenfor vernebeste11U11elsene frem mot neste
hovedoppgjør.
Partene er enige om at det nedsettes en paitssammensatt arbeidsgruppe for å se på lønns- og
arbeidsforhold for akademiske ansatte frem mot neste hovedoppgjør.
Paitene er enige i å utrede konsekvensene av å fjerne/justere§ 5.10 Trygdemedisinsk og
rettsmedisinsk arbeid m.v. fra B-del frem mot neste hovedoppgjør.
Partene er enige i at helge- og høytidstillegg, jf. § 5.6, utbetales for alt utført arbeid, inkludert
uforutsette vakter. Dette kommer i tillegg til fast avtalt lønn. Virkningstidspunkt for
helligdagstillegget er 1.12.2021.
Partene er enige om at det nedsettes en partssammensatt arbeidsgruppe for å vurdere et
pilotprosjekt med sommerplaner på inntil 12 uker på utvalgte avdelinger frem mot neste
hovedoppgjør.
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