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Enighet i A1-forhandlingene om sosiale bestemmelser
Fredag 22. april kom Spekter-Helse og forbundene i YS til enighet i
forhandlingene om sosiale bestemmelser for overenskomstområde 4
(Lovisenberg) og 10 (Helseforetak).
Partene ble enige om å videreføre dagens avtalebestemmelser for en ny
avtaleperiode, dvs. til utgangen av 30. april 2018.
De felles merknadene til protokollene for hhv. Lovisenberg og Helseforetakene er
videreført, men med ett unntak. Unntaket gjelder merknad IV i område 10 som er
endret til:
«Med hensyn til vilkår for medlemskap i pensjonsordningen skal, fra andre
kvartal 2013, alle arbeidsforhold i helseforetakene ses under ett.»
Bakgrunnen for endringen er dommen i Arbeidsretten mot KS (kommunesektoren)
fra 2013 som la til grunn at minstegrensen på 14 timer per uke for rett til medlemskap
i tjenestepensjonsordningen var ugyldig. Retten mente minstegrensen innebar ulovlig
diskriminering av deltidstilsatte etter arbeidsmiljøloven. Som et resultat av dommen
innrapporteres nå alle stillingsforhold (fra 0 timer) i KS til pensjonsleverandørene
(KLP mfl.).
Arbeidsretten mente det kunne være en nedre grense for innmelding som kan være
akseptabel, men overlot dette spørsmålet til tariffpartene. Staten har i ettertid fastsatt
at nedre grense skal være minimum 20% stilling.
Spekter har imidlertid ensidig gått ut med informasjon til helseforetakene om at de
har endret minstegrensen for innmelding i pensjonsordningene til 20% fra 1. oktober
2016. Dette har skjedd uten at organisasjonene ble involvert. Vi krevde derfor inntatt
en protokolltilførsel om at Spekter har opptrådt tariffstridig ved ensidig å endre
minstegrensen uten at det foreligger partsenighet. Spekter har som følge av dette
inntatt en egen protokolltilførsel som motsvar.
Denne uenigheten som er protokollert er en såkalt rettstvist om avtaleforståelsen, og
har således ingen direkte forbindelse med overenskomstrevisjonen. Organisasjonene
vil på et senere tidspunkt kreve opptatt forhandlinger med Spekter for å prøve å få
løst denne tvisten.
Partene har avtalt oppstart av A2-forhandlingene (arbeidstid og lønn) til 12. mai.
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Delta Direkte svarer på dine spørsmål alle hverdager kl. 08-20
tlf 02125 e-post direkte@delta.no

