PROTOKOLL FRA FORHANDLINGER VEDRØRENDE SOSIALE BESTEMMELSER
Til protokollen:
I
Partene er enige om å videreføre det partssammensatte samarbeidsutvalget som arbeider med alle sider
av helseforetakenes pensjonsforhold.
Utvalget skal bestå av to representanter fra hver av hovedorganisasjonene (LO, YS, SAN, Unio,
Akademikerne) samt inntil ti representanter fra Spekter og helseforetakene/de regionale
helseforetakene. Spekter leder og er sekretariat for utvalget.
Utvalget skal være et forum for drøftelser og gjensidig utveksling av synspunkter. Utvalget skal ikke
overta tariffpartenes oppgaver. Hovedfeltene for utvalgets arbeid vil omfatte både
langsiktige og kortsiktige forhold knyttet til:





Innhold/pensjonsytelser
Organisering og forvaltning
Økonomi og finansiering
Endringer i aktuell lovgivning

Utvalget bestemmer selv nærmere innhold og temaer som er gjenstand for utvalgets
behandling. Partene forutsetter at pensjonstemaer som bringes inn i tariffoppgjør, på forhånd bør tas opp
i utvalget.
Arbeidet gjennomføres under forutsetning av arbeidsgivers frys av de ansattes
pensjonsforhold, med mindre partene er enige om noe annet, fram til 30.04.16.
Virksomhetene i område 10 har offentlig tjenestepensjonsordning med tilknyttet AFP-ordning.
II
Det er en forutsetning at medlemmer som ikke blir dekket av overenskomst, skal ha tilsvarende
rettigheter etter bestemmelsene i denne protokoll sikret som personlige ordninger.
III
Partene er enige om at pkt 1.2 skal forstås slik at homofile og lesbiske som har foreldrerett og daglig
omsorg for barn i barnets første leveår, har rett til permisjon med full lønn i tolv måneder når
arbeidstakeren har rett til stønad etter folketrygdloven.
IV
M.h.t. vilkår for medlemskap i pensjonsordningen skal, fra andre kvartal 2013, alle arbeidsforhold i
helseforetakene sees under ett. Dersom stillingen er under minstegrensen hos et eller flere av foretakene,
oppfylles kravene til medlemskap dersom flere stillinger utgjør mer enn 14 timer pr uke til sammen. Ved
beregning av stillingsprosent medregnes i tillegg til det fast avtalte også annen arbeidstid som i løpet av et
kvartal utgjør minst 14 timer i uken. Etterinnmelding og beregning skjer etterskuddsvis for hvert kvartal.
Samlet stillingsprosent kan likevel ikke overstige 100 %.

