PROTOKOLL
År 2012, i perioden 30. mai, 6. juni, 7.
juni og 14. juni ble det avholdt
lønnsforhandlinger mellom Helse NordTrøndelag HF (HNT HF) og Den norske
legeforening (DNLF). Forhandlingene
ble avholdt med hjemmel i Hovedavtalen
og overenskomstens del A mellom
Spekter og Akademikerne.
Tilstede i et eller flere møter fra HNT HF:
Mathias Mørkved
John Ivar Toft
Jan Dahl
Bernt Melby
Tilstede i et eller flere møter fra DNLF:
Rolf G. Larsen
Olaf Kleinau
Inga Røyset
Julia Paulsen

Lønnsoppgjøret 2012.
Etter drøftinger i fellesmøter og særmøter kom partene til enighet om følgende.
Revidert overenskomst del B, mellom HNT HF og DNLF gjøres gjeldende fra 010112.
•

Partene er enige om at DNLF’s lønnsmasse er kr. 170 150 638.

Partene er enige om at kostnader knyttet til årets lønnsoppgjør er beregnet til
kr 6 965 389 med virkning fra 01.01.2010. Annen virkningsdato er særskilt angitt nedenfor.
Alle tillegg gis forholdsmessig ut fra stillingens størrelse.
Partene er enige om følgende fordeling:
• Ny minimumslønn for overlegene fastsettes til kr 623 000. For overleger med
individuelle tillegg utenom basis konverteres inntil kr. 16 000. Denne konverteringen
er således en delvis finansiering av økningen på minimumslønnen på kr. 40 000. Jfr.
modell benyttet i forhandlingene.
•

Overleger med totallønnsavtale gis en økning på kr 24 000 på fastlønnen.

•

Endring av vaktlønnssats og doktorgrad-/forskertillegg for overleger er samordnet med
sentral protokoll og regulert inn i B-del, §§ 5.6 og 5.4.6. Virkningsdato for endring av
vaktlønnssats for overlegene avvikes fra A2 og avtales lokalt til 1.8.2012.

•

Fordypningstiden for LIS-leger fastsettes til 4 timer pr. uke. Virkningstidspunkt for
endringen settes til 1.1.2013.

•

Arbeidsgiver vil gjennomgå og samordne foretakets praksis når det gjelder dekning av
utgifter (herunder diett) i forbindelse med LIS-legenes spesialiseringsløp, samt
overlegenes deltakelse på kurs og kongresser. DNLF involveres i dette arbeidet.

•

Arbeidsgiver vil gjennomgå og samordne foretakets praksis når det gjelder tilgangen
til varm mat for leger med vakt på kveldstid. DNLF involveres i dette arbeidet.

De som er unntatt overenskomsten er ikke omfattet av denne protokollen.

Levanger, 14.06.2012

Helse Nord-Trøndelag HF

Den norske legeforening

Ensidig protokolltilførsel fra DNLF:
DNLF beklager at kravet om at sats for utrykning på uforutsett vakt endres til 0,13%, ikke ble
imøtekommet.

