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Om mulig etablering av et nytt område 11 i Spekter 
 
Som informert om i tariffnotat 1, er det enighet om ny områdeinndelingen i Spekter.  I forbindelse 
med dette ble det også gjort avtale om en mulig opprettelse av et nytt område 11 som skal bestå av 
helseforetak som ikke driver aktiv pasientbehandling.  Dette området vil bestå av følgende 
virksomheter: 

 Sykehusparter HF 
 Helse Vest IKT AS 
 Sjukehusapoteka Vest HF 
 Sykehusapotek Nord HF 
 Sykehusapotekene HF 
 Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 
 Helse Nord IKT 
 Sykehusinnkjøp HF 
 Helse Midt-Norge RHF 
 Helse Nord RHF  
 

Prosessen for etablering av område 11 

Følgende prosess er avtalt i forbindelse med mulig etablering av dette området: 

«For disse virksomhetene skal resultatet fra A2 forhandlingene ikke gjøres gjeldende, men 
erstattes av B-dels forhandlinger. I tillegg skal følgende prosess gjennomføres:  

Det skal etableres en partssammensatt gruppe fra arbeidsgiverne i berørte virksomheter som 
sammen med berørte forbund gjennomgår overenskomstens del A2 etter årets forhandlinger. 
Gruppen skal avklare hvilke endringer som er nødvendige dersom overenskomstens del A2 
ikke lenger skal gjelde, samt avklare hvordan disse elementene skal implementeres i B-delene. 
Frist for etablering av nye B-deler inkl. lønnsreguleringer er 1. oktober 2018. Dersom det 
oppnås enighet etableres nytt overenskomstområde 11. Dersom det ikke oppnås enighet 
gjøres resultatet fra A2 forhandlingene gjeldende og det avtales eventuelt prosess for B-dels 
forhandlingene.  

Evaluering av prosessen skal gjennomføres før hovedoppgjøret 2020.  
Minstelønnen avtalt i A2 forhandlingene i overenskomstområde 10 i 2018 og 2019 skal 
minimum gjelde.» 

Dette betyr at en eventuell avtale om lokale forhandlinger i område 10 med frister som 
avtales, ikke skal gjelde for virksomhetene som er foreslått overført til område 11.  
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Innspill fra Deltas tillitsvalgte 

I forkant av lokale forhandlinger (B-dels forhandlinger), skal sentrale parter gjennomgå hvilke 
av bestemmelsene i A2 som skal tas inn i de lokale tariffavtalene (B-delene) i den enkelte 
virksomhet. Her vil innspill fra tillitsvalgte i de aktuelle virksomhetene være viktige.  

Vi ønsker derfor at tillitsvalgte gjennomgår Overenskomstens del A2, det vil si kapitel III og IV, 
og gir oss en tilbakemelding på hvilke bestemmelser som er viktige å få inn i den lokale 
tariffavtalen.  

Det kan f.eks være:  

 Bestemmelser om arbeidstid.  
 Ulempetillegg og godtgjøring for særskilt arbeidstid.  
 Godtgjøring for overtid.  
 Lønnsbestemmelser, herunder minstelønnssystemet 

 

Tilbakemelding på dette sendes til ditt regionskontor innen 11. mai 2018.  

Kapitel II i Overenskomsten, det vil si de sosiale bestemmelsene, vil fortsatt være gjeldende for 
virksomhetene som er foreslått overført til område 11. Det betyr blant annet at den offentlige 
tjenestepensjonsordningen videreføres i virksomhetene.  

Uavhengig av hva som blir utfallet i de lokale forhandlingene vil medlemmene være sikret den 
minstelønnen som blir avtalt i de sentrale forhandlingene (A2-forhandlinger).  
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