
PROTOKOLL

Lokale forhandlinger om overenskomst del B med lønnsjusteringer,
Hovedoppgjør 2020,

mellom Sykehuspartner HF og
LO Fagforbundet, FO og HK

År 2020, den 13. oktober ble det avholdt forhandlingsmøter mellom Sykehuspartner HF og
LO Fagforbundet om overenskomstens del B med lonnsjusteringer

Tilstede under møtet:

Sykehuspartner HF: Espen Jensen (forhandlingsleder)
Liv Hj elle
Adnan Mohammed

LO: Glenn Johansen (forhandlingsleder)
Kj etil Dale
Tatjana Schanche (Fagforbundet)

*****
Forhandlingene er ført med hj emmel i Hovedavtalen § 7 på grunnlag av protokoll fra de
innledende sentrale forhandlinger mellom Spekter og LO Stat, 23. september 2020.

Omfang:
LO forhandlet på vegne av medlemmer i Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, og Handel og
Kontor, ansatt i Sykehuspartner HF.

Etter forhandlinger i fellesmøter og særmøter er partene enig om følgende:

Lønn sregulering:
Partene er enige om at den totale lønnsmassen er på kr 64 510 803,- fordelt på 117 ansatte
(114,56 årsverk) som er medlemmer i LO.

På grunnlag av ovennevnte settes det av til fordeling kr. 516 086,- for LO sine medlemmer,
kroner oppgitt som datolønnsvekst. Oppgjøret fordeles slik :

• Det gis et generelt tillegg til alle ansatte på kr. 4 500,-
• Sentralt tillegg på kr. 975,- er bakt inn i lokale oppgjøret.
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Tilleggene gis med virkningstidspunkt fra 1.1.2020.

Deltidsansatte gis en forholdsmessig del av dette.

Gjennomføring av forhandlingsresultatet.
Vilkår og tillegg som følger av denne protokoll gis til de arbeidstakere som omfattes av
overenskomsten mellom LO og Sykehuspartner HF, og i samsvar med de reguleringer som
fastsettes av de sentrale parter ved deres avsluttende forhandlinger . Avtalte tillegg gis ikke til
arbeidstakere som er fratrådt før overenskomstens vedtakelse, med mindre fratredelsen
skyldes pensj onering. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg,
skifttillegg med videre for arbeid utført før vedtakelsen.

Effektuering av de samlede lønnstillegg etter denne protokoll skj er så snart som mulig etter de
sentrale parters godkj enning av forhandlingsresultatet.

I samsvar med Spekters forhandlingsmodell sendes denne protokoll etter underskrift de
sentrale parter for godkj enning.

Drammen, 13. oktober 2020

For Sykehuspartner HF: For LO:

. ..
F orhandlingsleder

Glenn Johansen
Forhandlingsleder
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