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Overenskomstenes
DEL A1
(sosiale bestemmelser)
Overenskomstens del A1 forhandles mellom Spekter Helse og forbundene
i overenskomstområdet. Denne overenskomstdelen er lik for alle forbund.

I SOSIALE BESTEMMELSER
Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser.

1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon m.v.
1.1
Med full lønn etter disse bestemmelsene menes all godtgjøring etter oppsatt
tjenesteplan. Deltidstilsatte utbetales forholdsmessig lønn.
I den lønn som arbeidstakeren får utbetalt, skal det gjøres fradrag for
eventuelle ytelser fra folketrygden. Dersom det er innvilget trygdeytelser for
et tidsrom tilbake hvor lønn allerede er utbetalt, kan arbeidsgiver for dette
tidsrommet kreve overført en så stor del av ytelsene at lønnen dekkes.

1.2
Når en som er ansatt og har tiltrådt stilling i virksomheten er borte fra arbeidet
med rett til sykepenger, svangerskapspenger, foreldrepenger ved fødsel og
adopsjon, omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger etter bestemmelsene i folketrygdloven, skal vedkommende være sikret en godtgjørelse
tilsvarende full lønn i sin heltids- eller deltidsstilling, uten hensyn til bestemmelsene om inntektsbegrensning (G-begrensningen), fra første fraværsdag.
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Inntektsgarantien gjelder i 3 år for arbeidstakere som er borte fra arbeidet
med rett til pleiepenger og opplæringspenger.

1.3
En arbeidstaker som har vært helt arbeidsfør i 1 måned siden vedkommende sist
fikk lønn under sykdom, har på ny rett til lønn under sykdom i inntil 3 måneder.
En arbeidstaker som har vært helt arbeidsfør i 6 måneder siden vedkommende
sist fikk lønn under sykdom, har på ny rett til lønn under sykdom etter 1.2.

1.4
Gravid arbeidstaker med risikofylt arbeid og som i samråd med lege eller
etter lov/forskrift er blitt overført til annet arbeid i helseforetaket, skal
beholde full lønn. Dersom graviditeten medfører at arbeidstakeren midler
tidig ikke kan utføre sitt vanlige arbeid og arbeidet ikke kan tilrettelegges på
en slik måte at det er mulig med omplassering, har hun utvidet rett til perm
isjon med lønn tilsvarende perioden fra fratredelsen og frem til det tidspunkt
hvor hun starter å motta foreldrepenger.

2. Lønn under omsorgspermisjon
Arbeidstaker som tar omsorgspermisjon etter bestemmelsene i arbeids
miljølovens § 12–3 (1) og (2) skal sikres 2 uker (10 dager) fri med full lønn.
Permisjonen avvikles normalt i løpet av de to første ukene etter hjemkomst.

3. Lønn ved fri under amming
Arbeidstaker gis fri med full lønn i inntil 2 timer pr. arbeidsdag for å amme
sitt barn. Friperioden vurderes i forhold til antall timer det arbeides pr. dag.

4. Lønn under militærtjeneste m.v.
Arbeidstaker med minst 12 måneders forutgående sammenhengende
tjeneste i helseforetaket utbetales 1/3 lønn med fradrag av godtgjøringer fra
militære myndigheter, under førstegangs avtjening av militærtjenesten og
i sivilforsvaret.
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Arbeidstakere med forsørgeransvar utbetales full lønn med fradrag av godtgjørelser fra militære myndigheter. Med forsørgeransvar forstås at arbeids
takeren forsørger barn under 17 år.
Arbeidstaker med mer enn 6 måneders sammenhengende tjeneste i virksom
heten, skal være sikret full lønn under repetisjonsøvelse. Når repetisjonsøvelsen
varer mer enn en uke (7 dager), skal det gjøres fradrag i den sivile lønn og annen
godtgjørelse fra det offentlige. Deltidsansatte utbetales forholdsmessig.
Merknad til punktene 1–4: Innarbeidet praksis når det gjelder opptjening av
feriepenger under fravær som her er nevnt, videreføres. Avtaler vedrørende
opptjening av ansiennitet eller rettigheter under fraværet, endres ikke.
Når den ansatte i forbindelse med fødsel og adopsjon har forlenget permisjon
og redusert ytelse iht. folketrygdloven, reduseres godtgjørelsen tilsvarende.

5. Omplassering
Ved omplassering innen samme foretak/virksomhet pga sykdom, yrkesskade,
skade, rasjonalisering eller andre grunner som ikke skyldes arbeidstakerens
forhold, skal arbeidstakeren minimum beholde sin faste årslønn på overgangstidspunktet.
Ved yrkesskade skal lønnen til enhver tid svare til den lønnsutvikling
vedkommende opprinnelig ville hatt.

6. Forsikring på tjenestereiser
Bestemmelser om forsikring på tjenestereiser og fritid under tjenestereiser
fastsettes i særavtale.

7. Yrkesskadeforsikring
7.1 Yrkesskade
Arbeidstaker som er rammet av en yrkesskade/yrkessykdom og som har fått
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denne godkjent og fastsatt gjennom trygdens endelige vedtak, tilstås en
engangserstatning utregnet etter folketrygdens grunnbeløp på oppgjørstidspunktet.
Bestemmelsen gjelder også i de tilfeller en arbeidstaker blir skadet som følge
av vold og/eller trusler fra pasient/bruker på fritiden og som medfører hel
eller delvis arbeidsuførhet eller dødsfall.
Forsikringsselskapet kan kun overprøve trygdens vedtak dersom dette fremstår
som åpenbart uriktig og forsikringsselskapet vil hevde at vedtaket er ugyldig.

7.2 Utgiftsdekning
Rammes en arbeidstaker av en yrkesskade, skal arbeidsgiver bære utgiftene
ved sykebehandling, helbredelse samt andre nødvendige utgifter forårsaket
av yrkesskaden i den utstrekning utgiftene ikke dekkes av det offentlige.
I tillegg dekkes vesentlige saksomkostninger som har vært avgjørende for
å få endret vedtaket til gunst for arbeidstaker.

7.3 Godtgjørelse
En arbeidstaker som ikke kan utføre sitt arbeid som følge av yrkesskade, og
har rett til sykepenger ved yrkesskade fra folketrygden, har rett til tjenestefri
med full lønn uavhengig av folketrygdens inntektsbegrensning (jf. ftrl. § 8–55,
bokstav f). Det kan tilstås ytterligere tjenestefrihet med lønn hvis det er grunn
til å anta at vedkommende innen rimelig tid kan gjenoppta sitt arbeid eller
overføres til annen stilling. Det er en forutsetning at utbetalingen ikke fører til
bortfall av ytelser fra trygden.

7.4 Skade på reise
Tilsvarende erstatning som ytes etter punktene 7.1 til 7.10 utbetales når
arbeidstakeren skades ved ulykke på direkte ordinær reise mellom hjem
og arbeidssted og på godkjent tjenestereise.
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7.5 Tap i framtidig erverv
Ved yrkesskade/yrkessykdom som fører til ervervsmessig uførhet på 100 %,
settes erstatningssummen til 15 G. Erstatningen reduseres forholdsmessig
hvis den ervervsmessige uførhet er lavere.

7.6 Menerstatning
Ved varig medisinsk invaliditet på minst 15 % ytes i tillegg menerstatning på
følgende måte:
15–29 % medisinsk invaliditet

1G

30–70 % medisinsk invaliditet

2G

Over 70 % medisinsk invaliditet

3G

7.7 Død
Når yrkesskade/yrkessykdom medfører død, utbetales et beløp på 15 G til de
etterlatte som definert i pkt 8.3.

7.8 Samordning av ytelser ved dødsfall, yrkesskade og reiser
Den samlede erstatning til de etterlatte kan ikke overstige 18 G.

7.9 Samordning av reglene med lov om yrkesskadeforsikring
I de tilfeller lov om yrkesskadeforsikring medfører høyere erstatning enn
etter reglene i punkt 7.1 til 7.8 ved erstatningsutmålingen, utbetales erstatning etter loven. Dersom erstatningen etter ovennevnte bestemmelser er
høyere enn etter lov om yrkesskadeforsikring, utbetales differansen i tillegg
til utbetaling etter loven.

7.10 Forsikring
Foretaket/virksomheten plikter å tegne forsikring til dekning av
ovennevnte ytelser.
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8. Gruppelivsforsikring
8.1 Etterlatte
For arbeidstaker som er ansatt i foretaket, utbetales ved dødsfall et engangsbeløp til etterlatte jf. pkt 8.3. I tillegg skal etterlatte etter arbeidstaker som
dør innen ett år etter påbegynt permisjon eller 2 år etter overgang til uføretrygd, og som ikke har hatt annet ordinært arbeid i perioden være omfattet.
Etterlatte etter arbeidstakere som har omsorgspermisjon uten lønn er også
omfattet av bestemmelsen.
Beløpet fastsettes slik:

8.2 Dekning:
Under 51 år

10,0 G

51 år

9,5 G

52 år

9,0 G

53 år

8,5 G

54 år

8,0 G

55 år

7,5 G

56 år

7,0 G

57 år

6,5 G

58 år

6,0 G

59 år

5,5 G

Over 59 år

5,0 G

(G = grunnbeløpet i folketrygden)
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8.3 Forsikringssummens begunstigelse
Forsikringssummen utbetales i slik rekkefølge (ugjenkallelig begunstiget
i den rekkefølge de er nevnt):
A. Avdødes ektefelle (se dog bokstav C).
B. Samboer (se dog bokstav C).
C. Barn under 20 år. Disse skal ha utbetalt minst 40 % av erstatningsbeløpet
selv om det er erstatningsberettiget ektefelle eller samboer.
D. Andre personer som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde.
Forsørgelse baseres på om skattefradrag ved siste skatteligning er gitt.

8.4 Samboer
Som samboer regnes person som har felles bopel og felles barn med
arbeidstakeren, eller som kan dokumentere at samboerforholdet har bestått
i de siste 2 år. Dette gjelder ikke dersom det på det tidspunktet forsikrings
tilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap
kunne inngås. Likt med ekteskap etter denne bestemmelse regnes registrert
partnerskap etter lov av 30. april 1993.

8.5 Begravelsesbidrag
Om det ikke finnes etterlatte som nevnt ovenfor, utbetales 1,5 månedslønn,
dog minst 1/2 G, til dødsboet.

8.6 Forsikring
Foretaket/virksomheten plikter å tegne forsikring til dekning av
ovennevnte ytelser.

9. Pensjon
I dag er de ansatte i helseforetakene omfattet av pensjonsordninger
i henholdsvis SPK, KLP, Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstads
området, Oslo Pensjonsforsikring AS og lov om pensjonsordning
for apotekvirksomhet. Videre er pensjonsordningene for de ansatte
i helseforetakene i dag dels lov- og dels tariffestet.
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I Ot.prp nr. 66 (2000–2001) s.54 under punktet om videreføring av
pensjonsordninger, er det blant annet uttalt:
«Departementet har forståelse for dette, og vil derfor allerede nå fastslå at
det vil bli vedtektsfestet at arbeidstakerne skal få videreført sine pensjonsordninger innen det offentlige bruttosystem».
Foretakene skal ha en tjenestepensjonsordning for sine ansatte herunder
nåværende «overføringsavtale». Det er vedtektsfestet at de ansatte skal
være omfattet av offentlig tjenestepensjon.
Partene har som felles mål at man skal avtale nærmere innhold og utforming
av pensjonsforhold for ansatte i helseforetak, herunder nødvendig harmonisering av dagens tjenestepensjonsordninger og AFP-ordningen. Inntil dette
arbeidet er sluttført og partene eventuelt har avtalt annen pensjonsordning,
er partene enige om å videreføre eksisterende pensjonsordninger for de
ansatte inkludert dagens ordning med hensyn til hva som er pensjons
givende inntekt. Eksisterende AFP-ordning videreføres på samme måte.
Arbeidstakere som er nyansatte i foretaket etter 1. januar 2002, meldes inn
i tilsvarende pensjonsordning som de øvrige ansatte i den virksomheten det
er avtalt de skal tjenestegjøre i, bortsett fra i de tilfeller der leverandøren ikke
aksepterer en slik tilmelding. I disse tilfellene vil de ansatte bli tilmeldt en
ordning i henhold til forutsetningene i vedtektene.
Pensjonsrettighetene skal i den grad det er mulig være forsikringsmessig
dekket.

10. Ferie
Partene har forskuttert den femte ferieuken, jf. ferieloven § 15, i tillegg til de
lovfestede 25 virkedager, jf. ferieloven § 5 nr.1, slik at ferie etter ferieloven
og avtalefestet ferie til sammen utgjør 30 virkedager. Av dette utgjør den
avtalefestede ferien 5 virkedager.
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Ekstraferie for arbeidstakere over 60 år på 6 virkedager opprettholdes,
jf. ferieloven § 5 nr.1 og 2.
Arbeidstaker kan kreve fem virkedager fri hvert kalenderår, jf. ferieloven
§ 5 nr. 4. Deles den avtalefestede ferien, kan arbeidstaker bare kreve å få fri
så mange dager som vedkommende normalt skal arbeide i løpet av en uke.
Dersom myndighetene beslutter å innføre den femte ferieuken i ferieloven,
skal den avtalefestede ferien reduseres tilsvarende.
Feriepenger beregnes i samsvar med ferielovens § 10. Den alminnelige
prosentsats for feriepenger skal være 12 % av feriepengegrunnlaget, jf.
ferielovens § 10 nr. 2 og 3.
Dersom myndighetene beslutter å utvide antall feriedager i ferieloven,
er det partenes forutsetning at ovennevnte tall legges til grunn som ferie
godtgjørelse for tilsvarende periode.
Arbeidsgiver fastsetter tidspunktet for den avtalefestede ferien etter drøft
inger med de tillitsvalgte eller den enkelte arbeidstaker samtidig med fast
settelsen av den ordinære ferie. Arbeidstaker kan kreve å få underretning
om fastsettelse av den avtalefestede del av ferien tidligst mulig og senest to
måneder før avviklingen, med mindre særlige grunner er til hinder for dette.
Arbeidstaker kan kreve å få feriefritid etter denne bestemmelse uavhengig
av opptjening av feriepenger.
Dersom driften helt eller delvis innstilles i forbindelse med ferieavvikling, kan
alle arbeidstakere som berøres av stansen, pålegges å avvikle ferie av samme
lengde uavhengig av opptjeningen av feriepenger.
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Arbeidstaker kan kreve at den avtalefestede delen av ferien gis samlet
innenfor ferieåret, jf. ferielovens § 7 nr. 2, slik at 1 ukes sammenhengende
ferie oppnås. Dette innebærer at en feriedag etter ferieloven gis sammen
med den avtalefestede ferien, slik at restferie etter ferieloven, jf. Lovens § 7
nr. 2, og avtalefestet ferie utgjør 2 perioder på 6 virkedager hver. Partene
lokalt oppfordres til å plassere den avtalefestede ferie slik at kravet til
produktivitet i størst mulig grad blir ivaretatt, for eksempel i forbindelse
med Kristi Himmelfartsdag, påsken, jul- og nyttårshelgen.
Ved skriftlig avtale mellom helseforetaket og den enkelte, kan den avtale
festede ferien overføres helt eller delvis til neste ferieår.
For skiftarbeidere tilpasses den avtalefestede ferien lokalt, slik at dette etter
full gjennomføring utgjør 4 arbeidede skift.
For de arbeidstakere som har vært ansatt hele opptjeningsåret foretas en
engangsberegning av feriepenger i juni måned. Den del av feriepengene
som overstiger lønn for vanlig arbeidstid under ferien (ferielønnstillegget),
utbetales sammen med lønn for juni måned. Vanlig lønn skal utbetales når
ferien avvikles.
Dersom arbeidsforholdet opphører, skal alle opptjente feriepenger utbetales
siste vanlige lønningsdag før fratreden. Den del av feriepengene som ikke
lar seg beregne innen dette tidspunkt, utbetales i forbindelse med det
avsluttende lønnsoppgjøret.

11. Arbeidstidsforkortelsen pr. 1. januar 1987
Arbeidstidsforkortelsen pr. 1. januar 1987 videreføres.
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Våre medlemmer
driver Norge

