PROTOKOLL
Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 4
(Lovisenberg) i Spekter området
År 2014, den 3. juli, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter
og LO Stat vedrørende overenskomst for overenskomstområde 4 Lovisenberg.
Forhandlingene ble ført på grunnlag av hovedavtalens § 7 femte ledd og protokoll fra de
innledende sentrale forhandlingene datert 7. april 2014.

Tilstede:
For Spekter
Cathrine C. Hennig
For LO Stat
Eivind Gran

1. Avslutning av forhandlingene
A. Protokoller fra forhandlinger

om sosiale bestemmelser

(Al)

I forhandlingene kom partene ikke til enighet om krav til endring av § 7 og definerte dette
som et utestående spørsmål til de avsluttende sentrale forhandlingene.
Partene er enige om å endre § 7 slik:
7.1 Yrkesskade
Arbeidstaker som er rammet av en yrkesskade/yrkessykdom og som har fått 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.

Spekter og LO Stat konstaterer at det er oppnådd enighet i forhandlingene om sosiale
bestemmelser, og godkjenner denne delen av overenskomsten slik det fremgår av protokoll
datert 6. mai 2014, med tillegg av endring i § 7.
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B. De forbundsvise

landsomfattende

delene av overenskomsten

(A2)

Spekter og LO Stat konstaterer at det er oppnådd enighet om den nasjonale delen av
overenskomsten mellom Spekter og
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Musikernes Fellesorganisasjon
Norsk Manuellterapeutforbund
om revisjon av den delen av overenskomsten som gjelder alle forbundenes medlemmer i
overenskomstområde 4.
Spekter og LO Stat viser til protokoll fra forhandlingene, og anbefaler overenskomstens
landsomfattende deler for perioden 1. mai 2014 til 30. april 2016 slik det fremgår av
protokoller datert 27. mai 2014.

C. Protokoller fra forhandlinger

om overenskomstens

lokale del (B)

Spekter og LO Stat konstaterer at det er oppnådd enighet i forhandlingene mellom:
•
•

Lovisenberg Diakonale Sykehus og Fagforbundet/Musikernes
Fellesorganisasjon/Norsk Manuellterapeutforbund
Lovisenberg Diakonale Sykehus og Fellesorganisasjonen

om den delen av overenskomsten som forhandles lokalt (overenskomstens del B).
Spekter og LO Stat viser til protokollene fra forhandlingene, og godkjenner overenskomstens
del B for perioden 1. mai 2014 til 30. april 2016 slik det fremgår av protokollene.
2. Gjennomføring av forhandlingsresultatet
De avtalte tilleggene gis ikke til arbeidstakere som er fratrådt før overenskomstens vedtakelse,
med mindre fratredelsen skyldes pensjonering. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av
overtidstillegg, skifttillegg m.v. for arbeid utført før vedtakelsen.
3. Øvrige bestemmelser
Når det gjelder øvrige bestemmelser som skal gjelde i overenskomstperioden, vises til
protokoll fra innledende sentrale forhandlinger datert 7. april 2014.
4. Svarfrist
Spekter har godkjent forhandlingsresultatet. LO Stat har svarfrist 28. august kl. 15.00.
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