PROTOKOLL
fra

B-dels forhandlinger
mellom
St. Olavs hospital HF og Den norske legeforening
Ar 2021, i perioden fra 8. juni til 14. juni, ble det avholdt B-delsforhandlinger mellom
St. Olavs hospital HF og Den norske legeforening.
B-delsforhandlingene for tariffperioden 01.05.2020 - 30.04.2022, er ført med henvisning til
protokoll fra de innledende sentrale forhandlinger (A1) mellom Spekter og Akademikerne datert
16. april 2021, samt overenskomstens del A2 mellom Spekter og Den norske legeforening datert
28. mai 2021.

Tilstede på ett eller flere møter:
Fra St.Olavs hospital HF:
Haldis Røssing
Mads Herdahl
Egil Sandvilc
Anne H. Henrilcsen
Hilde Pleym
Arne Solberg

Fra Den norske legeforening
Vivi Bakkeheim
Trond Viset
Tobias Solli Iveland
Joachim Frost

1. Revisjon av B-overenskomst
Partene er enige om B-overenskomst mellom. St. Olavs hospital HF og Den norske legeforening
for perioden 01.05.2020 - 30.04.2022. B-overenskomsten fremkommer som vedlegg til denne
protokoll.
2. Lønnsregulering
2.1 Generelle tillegg
Med virkning fra 1. januar gis følgende generelle tillegg:
Medisinstudenter med lisens:

Kr. 13 000,

Leger i spesialisering, kategori D

Kr. 20 000,-

For overleger
med mindre enn 10 års ansettelse/ tid i stilling som overlege:

Kr. 22 000,-

For overleger
med 10 års ansettelse eller mer/tid i stilling som overlege:

Kr. 32 000,-

Det generelle tillegget er inl<ludert i ny minimumslønn som er avtalt i B-overenskomsten,
Jf.§ 5.3.
Tilleggene er bruttotillegg og deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.
Alle medlemmer som er omfattet av overenskomsten skal være sikret et generelt tillegg.
3. Gjennomføring av forhandlingsresultatet
Avtalte tillegg gis ildce til arbeidstakere som har fratrådt før overenskomsten ble vedtatt, med
mindre fratredelsen skyldes pensjonering. Det foretas ildce omregning og etterbetaling av
overtidstillegg, skifttillegg m.v. for arbeid utført før vedtakelsen.
Trondheim - St. Olavs hospital HF: � 4 (

For St. Olavs hospital HF

l -d {
For Den norske legeforening

Vivi Baldceheim
Foretakstillitsvalgt

Til protokollen:
Partene er enige om at det skal igangsettes et partssammensatt arbeid der man ser på muligheter
for stimuleringstiltak for å fremme aktiv forskning. Dette arbeidet igangsettes i løpet av høsten
2021.
Ensidig protokolltilførsel fra Den norske legeforening:
Legeforeningen viser til fremsatte krav knyttet til endring i bestemmelsene om reisetid.
Beklageligvis har det ikke vært mulig å oppnå enighet om dette. Legeforeningen mener at reisetid
på tjenestereiser fullt ut må regnes som arbeidstid og at dagens formulering er i strid med
gjeldende rett.

