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Enighet i de avsluttende forhandlinger i Spekter
YS Spekter gjennomførte de avsluttende forhandlingene med Spekter for
helseforetakene og Lovisenberg sykehus tirsdag 21. juni.
I de avsluttende forhandlinger forhandler partene om utestående spørsmål og
uenigheter etter de lokale B-delsforhandlingene. Delta hadde i disse forhandlingene
med seg bruddprotokoller fra tre foretak, Oslo Universitetssykehus HF, Helse
Stavanger HF og Helse Nord-Trøndelag HF. De sentrale parter ble sent tirsdag kveld
enige om et resultat.
I all hovedsak ble økonomien fordelt innenfor fristen 21. juni, men det skal i ettertid
gjennomføres individuelle forhandlinger lokalt på den delen av økonomien som ikke er
fordelt. Dette skal skje etter nærmere angitte kriterier. Delta vil følge de videre
forhandlingene i de tre helseforetakene med argusøyne, og forventer at lokal
arbeidsgiver bidrar til gode prosesser og at våre tillitsvalgte får reell innflytelse på det
endelig resultat.
Uravstemning
Resultatet av årets forhandlinger vil i løpet av relativt kort tid bli sendt ut på
elektronisk uravstemning blant våre medlemmer. Resultatet av uravstemningen skal
meddeles Spekter 19. august.
Endringer i «trappetrinnsmodellen» (Sentral særavtale Spekter-Delta)
Med virkning fra 1.januar 2017 endres bestemmelsene slik:
For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag, betales et tillegg pr. arbeidet
time avhengig av omfang av arbeid på lørdag og søndag etter oppsatt arbeidsplan.
For arbeid til og med 16 timer pr. helg
Antall helger pr. år
0-17
18-21
22-26

Tillegg
Minst kr. 40
Minst kr. 70 (økt med 5 kroner)
Minst kr. 85 (økt med 10 kroner)

For arbeid som samlet overstiger 16 timer eller mer pr. helg
Antall helger pr. år
0-17
18-21
22-26

Tillegg
Minst kr.50
Minst kr.75 (økt med 5 kroner)
Minst kr. 90 (økt med 10 kroner)
Følg tariffoppgjøret på delta.no/tariff
Delta Direkte svarer på dine spørsmål alle hverdager kl. 08-20
tlf 02125 e-post direkte@delta.no

