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I GENERELT 

Rikslønnsnemnda har behandlet arbeidstvisten mellom YS Spekter ved forbundene 

Delta, Parat og Bibliotekarforbundet og Arbeidsgiverforeningen Spekter (Spekter) i 

forbindelse med tariffoppgjøret 2010. 

 

Nemnda har hatt følgende sammensetning: 

 

Stein Husby, formann 

Steinar Strøm 

Anne-Britt Evensen Norum 

Tor-Arne Solbakken, Landsorganisasjonen i Norge (LO) 

Rolf Negård, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 

Erik Kollerud, YS 

Dag Bjørnar Jonsrud, YS  

Stein Gjerding, Spekter 

Kristin Juliussen, Spekter 

 

Etter lov 19. desember 1952 nr. 7 om lønnsnemnd i arbeidstvister § 2 skal partene 

i den enkelte tvist hver utpeke to medlemmer av Rikslønnsnemnda. Når nemnda 

skal fatte beslutning er det bare ett av medlemmene fra hver av partene som har 

stemmerett. Partene skal bestemme hvilket av medlemmene som har stemmerett 

ved utpekingen av medlemmer. 

YS har utpekt Erik Kollerud og Dag Bjørnar Jonsrud som sine representanter. Erik 

Kollerud har hatt stemmerett. 

Spekter har utpekt Stein Gjerding og Kristin Juliussen som sine representanter i 

nemnda. Stein Gjerding har hatt stemmerett.  

Under hovedforhandlingen har advokat Ørnulf Kastet vært prosessfullmektig for 

YS og fagsjef Cathrine C. Hennig for Spekter.  

Avdelingsdirektør Eli Mette Jarbo og førstekonsulent Gunn-Tove Gerindahl har 

fungert som sekretærer for nemnda.  

Partene har gjort rede for sine standpunkter ved skriftlige innlegg og muntlig 

prosedyre for nemnda under hovedforhandling 20. oktober 2010 og etterfølgende 

nemndmøter 20. og 21. oktober 2010. 

Etter rådslagning og stemmegivning ble det avsagt slik: 
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II KJENNELSE 

1 SAKSGANGEN FREM TIL BEHANDLING I RIKSLØNNSNEMNDA 

Tvisten har oppstått i forbindelse med tariffoppgjøret 2010. Tariffavtalen gjelder 

overenskomstområde 10 Helse for forbundene Delta, Parat og Bibliotekarforbundet. 

 

Etter brudd i partsforhandlingene om ny tariffavtale varslet YS Spekter 10. juni 2010 

plassoppsigelse for ca. 8000 arbeidstakere som var omfattet av avtalen. 

Riksmeklingsmannen nedla forbud mot arbeidsstans samme dag og innkalte partene 

til mekling. YS Spekter varslet 24. juni at dersom meklingen ikke førte frem, ville de 

fra arbeidstidens begynnelse tirsdag 29. juni ta ut ca. 190 av medlemmene i streik. 

 

Mekling ble gjennomført 28. juni med meklingsfrist 29. juni kl 00.00. 

Meklingen ble avsluttet 29. juni 2010 kl 01.00 uten resultat. Arbeidstakersiden 

iverksatte den varslede streiken fra arbeidstidens begynnelse samme dag. YS Spekter 

varslet 30. juni opptrapping av streiken, ved at de 5. juli 2010 ville ta ut ytterligere ca. 

180 arbeidstakere i streik. Den 8. juli varslet YS at ytterligere ca. 190 medlemmer 

ville tas ut i streik fra tirsdag 13. juli, og 9. juli 2010 ble det varslet at nye 25 

medlemmer ville tas ut i streik fra arbeidstidens begynnelse 14. juli 2010. 
 

Streikeuttaket gjaldt blant annet ambulansearbeidere, helsesekretærer, 

helsefagarbeidere, kokker, audiografer, portører samt merkantilt personell. 

 

Helsetilsynet, som overvåket konflikten, varslet ikke om situasjoner som innebar fare 

for liv og helse for det første streikeuttaket. Den 13. juli 2010 ble konflikten utvidet, 

og det ble varslet ytterligere opptrapping fra 14. juli 2010. 

 

Helsetilsynet varslet 13. juli om en situasjon ved ambulansetjenesten ved Oslo 

Universitetssykehus som innebar umiddelbar fare for liv og helse. 

 

På vegne av arbeidsministeren innkalte statssekretær Gina Lund partene til møte 

samme dag klokken 16.30. Partene bekreftet på møtet at det ikke var noen mulighet 

for å komme til enighet. Statssekretæren meddelte at regjeringen så alvorlig på de 

konsekvenser for liv og helse som konflikten medførte og varslet om at regjeringen 

vil vedta en provisorisk anordning om tvungen lønnsnemndbehandling av tvisten. 

Etter henstilling sa YS Spekter ved forbundene Delta, Parat og Bibliotekarforbundet 

seg villige til å avslutte streiken og gjenoppta arbeidet. 

 

Ved provisorisk anordning, fastsatt ved kongelig resolusjon 13. august 2010, ble 

det bestemt at arbeidstvisten skulle avgjøres av Rikslønnsnemnda.  

 

Anordningen har denne ordlyd:  

§ 1 

Tvisten mellom YS Spekter ved forbundene Delta, Parat og Bibliotekarforbundet på 

den ene siden og Spekter på den annen side i forbindelse med tariffoppgjøret 2010 

skal avgjøres av Rikslønnsnemnda.  
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Reglene i lov 19. desember 1952 nr. 7 om lønnsnemnd i arbeidstvister får tilsvarende 

anvendelse.  

§ 2  

Det er forbudt å iverksette eller opprettholde arbeidsstans eller blokade for å løse 

tvisten.  

§ 3 

Anordningen trer i kraft straks.  

Anordningen opphører å gjelde når Rikslønnsnemnda har avsagt kjennelse i tvisten.  

2 PARTENES PÅSTANDER 

2.1 YS Spekter 

YS Spekter har lagt ned følgende påstand: 

Prinsipalt 

YS Spekter krever, med virkning fra 1.10.10, at Spekter tilbud, jamfør bilag 18 (se 

vedlegg 1), gjøres gjeldende med følgende tillegg: 

 

1. Minstelønnssatsene for stillingsgruppe 1 endres for 10 års ansiennitet til 306 000 kr 

og for 20 års ansiennitet til 318 300 kr. 

Minstelønnssatsen for stillingsgruppe 2 med 10 års ansiennitet endres til 335 300 kr. 

2. Minstelønnssatsene for stillingsgruppe 3 heves med 5000 kr over stillingsgruppe 2 

3. Ambulansearbeidere med fullført høyskoleutdanning paramedic lønnes tilsvarende 

stillingsgruppe 4. 

 

Subsidiært 

Spekter Helses tilbud fremsatt i oppsummeringen i meklingsdokumentasjon i sak 

2010/065 legges til grunn som resultat mellom partene med virkning fra 1. oktober 

2010, men slik at YS Spekters hovedkrav oppsummert under punkt 3.1.7 nedenfor for 

stillingsgruppe 3 og ambulansearbeidere med paramedic-utdanning gis virkning fra 1. 

januar 2011. 

2.2 Spekter 

Spekter har lagt ned følgende påstand: 

 

1. 

Overenskomsten mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og YS Spekter for 

medlemmer i medlemsorganisasjonene Delta, Parat og Bibliotekarforbundet består i 

overenskomstperioden 2010 - 2012 av følgende deler: 

 

Del A: 

Protokoll mellom Spekter og YS Spekter fra innledende sentrale forhandlinger datert 

13. og 14. april 2010. Se vedlegg 2. 

 

Del A l: 
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Protokoll mellom Spekter Helse og forbundene i YS Spekter om sosiale bestemmelser 

datert 3. mai 2010. Se vedlegg 3. 

 

Del A 2: 

Likelydende del A2 som er inngått mellom Spekter og LO for perioden 1. mai 2010 - 

30. april 2012 gjøres gjeldende for medlemmer av YS som er tilsluttet 

medlemsorganisasjonene Delta, Parat og Bibliotekarforbundet (se vedlegg 4), med 

følgende unntak: 

 

- Romertall XII: Arbeidsgrupper 

 

- Romertall XV: Frist for utvalgsarbeidene ved Oslo universitetssykehus HF og 

Vestre Viken HF, jf. protokollen romertall XV settes til 1. desember 2010. 

 

- Ensidig protokolltilførsel fra LO-forbundene. 

 

2. 

Virkningstidspunkt for alle lønnstillegg settes til 15. oktober 2010. 

3 PARTENES ANFØRSLER 

Anførslene bygger på partenes egne fremstillinger. 

3.1 YS Spekter 

 

3.1.1 Tvistens omfang 

Tvisten dreier seg om brudd i forhandlingene ved overenskomstrevisjonen mellom 

Spekter og YS Spekter for 2010 i overenskomstområde 10 Helseforetak for de 

forbund som er omfattet av A2. Dette gjelder YS-forbundene Delta, Parat og 

Bibliotekarforbundet. 

 

3.1.2 Om YS Spekter 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS er inndelt i fem forhandlingssektorer, YS 

Privat, YS Kommune, YS Stat, YS Spekter og YS Finans. YS organiserer totalt ca 

210 000 medlemmer i de fem sektorene, hvorav ca. 16 000 arbeider innen 

Spekterområdene. Av disse tilhører ca. 10 000 Spekter Område 10 Helseforetak. 

Arbeidstvisten er begrenset til YS-forbundene Delta, Parat og Bibliotekarforbundet, 

som samlet organiserer i underkant av 8 000 medlemmer i Område 10 Helseforetak. 

 

3.1.3 Avtaleområdet, avtaleverket og forhandlingsordningen 

Spekter ble etablert i 1993 som arbeidsgiverforening for 

fristilte statlige virksomheter (tidligere Norges arbeidsgiverforening for virksomheter 

med offentlig tilknytning (NAVO)), og representerer i dag ca. 190 

medlemsvirksomheter med om lag 180 000 ansatte. Av disse arbeider ca. 110 000 

innen spesialisthelsetjenesten. 
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Forhandlingsordningen i Spekter er regulert i Hovedavtale mellom 

Arbeidsgiverforeningen Spekter og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS. 

 

Overenskomstens oppbygging følger av Hovedavtalens § 4: 

 

”§ 4 Overenskomst 

Virksomhetene i Spekter inndeles i overenskomstområder som kan bestå av en eller 

flere virksomheter. Dersom annet ikke avtales, skal overenskomsten inngås mellom 

Spekter og YS-Spekter og bestå av to deler, A og B. 

 

Del A Overenskomstens generelle del forhandles mellom Spekter og YS-Spekter og 

er felles for alle virksomheter innenfor et overenskomstområde. 

 

Del B Overenskomstens spesielle del forhandles, med mindre annet avtales, 

mellom en virksomhet på den ene siden, og på den andre siden 

forbund/forening under YS-Spekter som er forhandlingsberettiget i 

virksomheten etter § 5. 

 

Eventuelle avvikende ordninger avtales i de innledende sentrale forhandlingene. 

 

Merknad: 

For virksomheter som er omfattet av lov om helseforetak og/eller som inngår i 

overenskomstområde helse, er det inngått en egen avtale om forhandlingssystem som 

har samme varighet og oppsigelsesfrist som denne hovedavtalen.” 

 

For overenskomstområde l0 Helseforetak er forhandlingsordningen regulert i særskilt 

avtale: 

 

"Partene er for hovedavtaleperioden 2008-2011 enige om å fravike hovedavtalens 

bestemmelser om avtalestruktur (§ 4) og forhandling om revisjon av overenskomst (§ 

7) for de virksomhetene som er omfattet av lov om helseforetak og/eller som går inn i 

overenskomstområde Helse. 

 

Overenskomst for medlemmer av Delta, Parat (inkl. Sosialtjenestemennenes 

landsforbund) og Bibliotekarforbundet og for medlemmer av øvrige forbund/ 

foreninger tilsluttet YS-Spekter gjennomføres i to separate prosesser: 

 

Trinn 1: Spekter og YS-Spekter forhandler om overenskomstenes del A. 

Spekter og YS-Spekter fastsetter deretter prinsipper og premisser for 

forhandlingene i trinn 2-4. 

 

Trinn 2: Spekter Helse og de forbund/foreninger tilsluttet YS-Spekter som har 

forhandlingsrett i virksomheter i området forhandler om "de sosiale 

bestemmelsene" som skal være felles for alle arbeidstakere i 

overenskomstområdet (del A 1). 

 

Trinn 3: Spekter Helse og Delta, Parat (inkl. Sosialtjenestemennenes 

landsforbund) og Bibliotekarforbundet forhandler om den nasjonale 
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forbundsvise delen av overenskomsten (A2). Partene tar stilling til om 

det skal gjennomføres lokaleforhandlinger i henhold til trinn 4. 

 

Trinn 4: Det føres eventuelle lokale forhandlinger i henhold til hovedavtalens 

bestemmelser for de forbund/foreninger tilsluttet YS-Spekter som har 

forhandlingsrett i virksomhetene. Før eventuelle lokale forhandlingene 

starter, skal Spekter og YS-Spekter fastsette frister for gjennomføring 

av forhandlingene og for å be om bistand, jf. hovedavtalen § 7. 

 

Trinn 5: Spekter og YS Spekter avslutter forhandlingene i overensstemmelse 

med hovedavtalen § 7 femte ledd. 

 

Øvrige forbund/foreninger tilsluttet YS Spekter, og som ikke følger denne 

hovedmodellen, deltar i trinn 2 og følger for øvrig forhandlingsmodellen i 

hovedavtalen. 

 

Spekter/Spekter Helse og YS-Spekter/det enkelte forbund/forening, kan på ethvert 

forhandlingstrinn definere uløste tvistepunkter som utestående spørsmål og henvise 

dem til behandling på et senere trinn i forhandlingsprosessen. 

 

Det skal settes opp protokoll fra hvert forhandlingstrinn. Disse protokollene binder 

partene i selve forhandlingsprosessen, men er ikke selvstendige eller endelige 

tariffavtaler. Det er først når protokollene til slutt settes sammen til en enhet og er 

vedtatt (jf. hovedavtalen § 8) at det skapes en overenskomst. Det er denne 

overenskomsten som skaper fredsplikt i neste periode. Dette er ikke til hinder for at 

partene i overenskomsten på ordinær måte kan avtale en mellomårsklausul uten 

fredsplikt. 

 

Forhandlingsresultatet vedtas eller forkastes som en helhet i henhold til reglene i 

hovedavtalen § 8. 

 

Dersom det ikke oppnås enighet under et av trinnene i forhandlingsforløpet skal 

Spekter og YS-Spekter ta stilling til hvordan forhandlingene kan videreføres, 

eventuelt at en av partene velger å avslutte forhandlingene og si opp plassene. 

 

Dersom Spekter og YS-Spekter er enige om det kan det foretas endringer i denne 

avtale i forbindelse med overenskomstrevisjon. 

 

Denne avtale har samme varighet og oppsigelsesfrist som hovedavtalen." 

 

3.1.4 Forhandlingene fram til behandling i Rikslønnsnemnda 

YS representantskap vedtok 2. mars 2010 YS’ inntektspolitiske dokument, som et 

overordnet og retningsgivende policydokument for forhandlingene i de ulike 

sektorene i 2010. I dokumentet heter det blant annet: 

 

"YS mener at konkurranseutsatt sektor må være retningsgivende for lønnsveksten i 

alle sektorer og støtter den utvidete frontfagsmodellen, der også funksjonærlønninger 

hensyntas. Likelønn vil bli et sentralt tema i årets oppgjør og YS mener det er på tide 
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å gjøre kraftfulle grep. I tillegg er det tariffområder og enkeltgrupper som er blitt 

hengende etter og som vil kreve tillegg for å rette opp skjevheter. Vi mener at 

frontfagsmodellen må praktiseres på en måte som tillater partene å ta tak i 

skjevheter." 

 

3.1.5 Forhandlingsforløpet 

3.1.5.1 Innledende forhandlinger 

Det ble gjennomført innledende forhandlinger mellom partene 13.-14. april 2010 på 

den sentrale A-delen. YS Spekter overleverte ett skriftlig dokument til Spekter. I dette 

dokumentet ble det blant annet fremhevet følgende: 

 

"Det er et mål for YS Spekter å bidra til mer likhet i lønnsnivået for kvinner og menn i 

norsk arbeidsliv. Med et kjønnsdelt arbeidsmarked som også i stor grad følger skillet 

mellom offentlig og privat sektor vil det være behov for ekstraordinære lønnstiltak 

også i Spekter-området for å bidra til mer likhet i avlønningen mellom menn og 

kvinner i norsk arbeidsliv." 

 

Gjennom forhandlingsløpet ble det fra Spekter presentert tilbud i form av fortløpende 

utkast til protokoller. 

 

3.1.5.2 Forhandlinger i Overenskomstområde 10 Helseforetak 

Forhandlinger om sosiale bestemmelser 

Den 3. mai 2010 ble det enighet om sosiale bestemmelser for Overenskomstområde 

10 Helseforetak. Disse bestemmelsene tas inn i A2-overenskomsten. 

 

3.1.5.3 Forhandlinger om A2-Overenskomst 

A2-delen av overenskomsten består i tillegg til de sosiale bestemmelsene, av 

bestemmelser om arbeidstid, ulempetillegg og lønn. Forhandlingene ble gjennomført i 

perioden 3.-9. juni 2010. 

 

Krav/tilbud nr. 1 fra Spekter 21. mai 2010 

I dette tilbudet viste Spekter noen av sine prioriteringer for oppgjøret. Blant annet ble 

det fremhevet at Spekter prioriterer at det skal innføres et særskilt lønnstillegg for 

arbeidstakere i stillingsgruppe 3, "Fagarbeiderstillinger/3 års videregående utdanning 

og autorisasjon etter lov om helsepersonell". Dette innebærer at det etableres et nytt 

minstelønnsnivå for denne stillingsgruppen som ligger over minstelønnsnivået for 

stillingsgruppe 2, "Fagarbeiderstillinger/3 års videregående utdanning". 

 

Krav nr. 1 fra YS Spekter 3. juni 2010 

I kravet viste YS Spekter sine grunnleggende prioriteringer for oppgjøret. Blant annet 

ble det konkretisert et nytt minstelønnsnivå for stillingsgruppe 3 i tråd med det 

Spekter hadde krevd/tilbudt i sitt første dokument. Kravet ble formidlet 3. juni 2010 

per e-post, 1 1/4 time før formell oppstart av forhandlingene kl. 14.30. Kravet ble 

også overlevert i møtet. 

 

Krav/tilbud nr. 2 fra Spekter 3. juni 2010 
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Dette var siste krav/tilbudsdokument fra Spekter. Dokumentet omtaler de generelle 

rammene for oppgjøret, og noen få konkrete endringer i avtalen. I dokumentet 

responderer Spekter i liten grad på de økonomiske kravene som YS Spekter har 

fremmet. 

 

Utkast til enighetsprotokoll 9. juni 2010 

I forhandlingene ble det i liten grad utvekslet krav og tilbud i form av dokumenter. I 

stedet kom Spekter med utkast til protokoll som ble utviklet ettersom forhandlingene 

skred fram. Dette er protokollen med vedlegg som YS Spekter hadde tilbud om å 

underskrive, da de valgte å bryte. 

 

Avstanden mellom siste krav/tilbud fra Spekter og kravene fra YS Spekter var for stor 

og YS Spekter valgte derfor å bryte forhandlingene 9. juni 2010. Plassoppsigelsen ble 

meddelt 10. juni 2010. 

 

Riksmeklingsmannen la ned forbud mot arbeidsstans 10. juni 2010, og innkalte til 

mekling 28. juni 2010. Krav om sluttføring av meklingen ble overlevert den 24. juni 

2010. 

 

YS Spekter sitt meklingsdokument inn i meklingen 

Her fremgår blant annet følgende:  

 

"På bruddtidspunktet var streiken i kommunal sektor avsluttet og det forelå et 

resultat. En hovedgrunn til at YS Spekter Helse ikke kunne akseptere kravet/tilbudet 

fra Spekter Helse var at det inneholdt langt lavere minstelønnssatser enn det 

arbeidstakerne i kommunesektoren fikk." 

 

Spekter sitt meklingsdokument inn i meklingen 

Under oppsummeringen fremgår følgende tilbud fremsatt av Spekter: 

 

"På denne bakgrunn kan Spekter ikke gi annet tilbud til YS enn det som er 

akseptert i forhandlinger med LO og i mekling med Unio." 

 

YS Spekter valgte å bryte meklingen kl. 00:10 natt til 29. juni. Det ble ikke lagt fram 

noe skriftlig forslag fra meklingsmannen før bruddet, og meklingen ble avsluttet. 

Plassfratredelsen ble iverksatt fra arbeidets begynnelse 29. juni. I forbindelse med 

plassfratredelsens innretning og omfang ble det fra YS Spekter sin side sørget for at 

hensynet til liv og helse ble ivaretatt i alle konfliktens faser. Konflikten ble videre 

trappet opp i ytterligere to faser, slik at totalt 538 medlemmer var i streik da 

Arbeidsdepartementet innkalte partene til møte 13. juli 2010. Statssekretær Gina Lund 

meddelte partene i konflikten at regjeringen ville vedta en provisorisk anordning om 

at konflikten må løses ved tvungen lønnsnemndsbehandling. YS Spekter besluttet på 

den bakgrunnen å avblåse konflikten, og arbeidet ble gjenopptatt. 

 

Forslag om tvungen lønnsnemnd ble godkjent av Kongen i statsråd 13. august 2010. 

 

3.1.6 Bakgrunnen for kravene 
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3.1.6.1 Hovedkravene fra YS Spekter 

Lik minstelønn for kommunal sektor og helseforetakene 

YS Spekter la fram et dokument med økonomiske krav som i all hovedsak baserte seg 

på kravet som YS Kommune hadde fremmet i kommunal sektor. På tidspunktet kravet 

ble fremmet var det streik i kommunal sektor. Vi gjorde det klart for Spekter under 

kravoverleveringen at vi krevde omtrent det samme for Overenskomstområde 10 

Helseforetak som vi krevde i kommunal sektor. Spesielt la vi vekt på at det er viktig 

at vi får omtrent de samme minstelønnssatsene som i kommunal sektor. 

 

På bruddtidspunktet var streiken i kommunesektoren avsluttet og det forelå et resultat. 

YS Spekter kunne ikke akseptere kravet/tilbudet fra Spekter da det inneholdt langt 

lavere minstelønnssatser enn det arbeidstakerne i kommunesektoren fikk. 

 

Lønnsutviklingen i overenskomstområde 10 

Lønnsutviklingen har over år vært gjennomgående lavere for YS Spekter sine grupper 

innenfor sykehusene enn for tilsvarende grupper i KS tariffområde. Dette kan 

tilskrives forhandlingsordningen hvor arbeidstakersiden på A2-overenskomsten 

forhandler på sin egen lønnsmasse. Unio, hvor Norsk Sykepleierforbund er den største 

organisasjonen, forhandler om fordeling av sin egen lønnsmasse på ulike 

lønnsmessige tiltak. LO Stat og YS Spekter har en felles lønnsmasse på A2-

overenskomsten som det forhandles på. Forbundene i LO Stat/YS Spekter organiserer 

i all hovedsak de lavest lønnede i sykehusene, som assistenter, renholdere, 

hjelpepleiere, helsesekretærer, ambulansearbeidere, kjøkkenpersonale, sekretærer, 

konsulenter med flere. 

 

Over flere tariffoppgjør har dette bidratt til å forsterke lønnsforskjellene i sykehusene 

mellom LO Stat/YS Spekter sine medlemmer på den ene siden og i favør Unio og 

Akademikernes medlemmer på den andre siden, jf. merknadene fra YS under bokstav 

VII i rapport om overenskomststruktur og lønnssystem i Spekter. 

 

Etterslep i forhold til KS tariffområde 

I forhold til KS tariffområde er utslaget systematisk lavere lønnstillegg på grunn av 

lavere gjennomsnittslønn i LO Stat/YS Spekters lønnsmasse. I KS tariffområde er 

gjennomsnittslønnen i lønnsmassen høyere, og således koster lønnsmessige endringer 

mindre målt i prosent enn det koster i overenskomstområde 10. Spekters lønnspolitikk 

med å tilby omtrent samme økonomiske ramme som i KS medfører at pengene ikke 

strekker til, og ønskede lønnsmessige tiltak ikke kan realiseres. For å komme ut med 

omtrent samme økonomiske ramme som i KS tariffområde har partene vært nødt til å 

forskyve virkningstidspunktene for generelle lønnstillegg og minstelønnshevninger til 

senere på året. Dette har blant annet medført at det ikke har vært penger til å 

gjennomføre lokale lønnsforhandlinger de siste fire årene. Konsekvensen av å ha 

senere virkningstidspunkt for lønnstillegg enn i KS tariffområde har vært et større 

overheng inn i det påfølgende tariffoppgjørsår, og enda trangere økonomisk ramme 

sammenliknet med offentlig sektor ellers, jf. merknadene fra YS under bokstav VII i 

rapporten om overenskomststruktur og lønnssystem i Spekter. 

 

Konsekvensene av tilbudet fra Spekter 
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Tilbudet fra Spekter innebærer at minstelønnssatsene på A2-overenskomsten blir 

lavere enn resultatet i KS. Ansatte med 10 års ansiennitet i stillingsgruppe 1, 2, 3 og 4 

vil bli liggende 5300 - 7500 kroner under nivået i KS tariffområde. Vi ble også tilbudt 

et senere virkningstidspunkt; minstelønnshevingene skjer fra 1. august 2010 i KS, 

mens Spekter sitt tilbud er 1. oktober 2010. Det senere virkningstidspunkt innebærer 

også et inntekstbortfall i en periode på to måneder. 

 

Selv om Spekter tilbød oss et høyere generelt tillegg (11 000 kroner med virkning 1. 

oktober 2010) enn i KS (2,1 prosent, minimum 7100 kroner med virkning 1. juli 

2010), vil effekten av slike tillegg ikke være varig. Generelle tillegg har en tendens til 

å bli innhentet av sentralt gitte tillegg i påfølgende tariffoppgjør. En heving av 

minstelønnssatsene derimot vil ha varig karakter. Utviklingen synes å gå i retning av 

at minstelønnssatsene fremover vil utvikle seg ulikt i henholdsvis KS 

Hovedtariffavtale og i A2-overenskomsten. Dette vil i så fall ikke være i tråd med YS 

Spekters vedtatte lønnspolitikk, og vil virke konkurransevridende med hensyn til å 

beholde og rekruttere kompetent personale. 

 

I KS tariffområde ble minstelønnsgarantien for de med 20 års lønnsansiennitet 

innfridd med 311 200 kroner med virkning 1. mai 2010. I tillegg kommer det 

generelle tillegget på 7100 kroner med virkning 1. juli 2010, til sammen 318 300 

kroner fra 1. juli 2010. Spekter sitt tilbud for å innfri minstelønnsgarantien er 311 000 

kroner med virkning 1. oktober 2010. En betydelig forskjell på minus 7300 kroner, 

samtidig som "garantien" utsettes til 1. oktober 2010. I tillegg ble det avtalt i KS 

tariffområde lokale lønnsforhandlinger med en pott på 0,85 prosent med virkning 1. 

august 2010. Denne kostnaden er det ikke penger til på A2-overenskomsten. 

 

Høyere minstelønn for stillingsgruppe 3 enn for stillingsgruppe 2  

YS Spekter har i hovedoppgjørene 2006 og 2008 krevd at arbeidstakere i 

stillingsgruppe 3 skal ha høyere minstelønn enn stillingsgruppe 2. Det ble svært 

positivt mottatt da vi fikk krav/tilbud nr. 1 fra Spekter hvor det fremkom at de 

prioriterer innføringen av et slikt skille. Underveis i forhandlingene kom det 

imidlertid fram at vi ikke ville bli tilbudt dette. YS Spekter kunne ikke akseptere 

kravet/tilbudet fra Spekter da det ikke inneholdt høyere minstelønn for stillingsgruppe 

3 enn for stillingsgruppe 2. 

 

Utveksling av krav/tilbud før forhandlingene startet 

Den 21. mai 2010, før forhandlingsstart og under meklingen i KS og meklingen 

mellom Unio og Spekter, mottok YS Spekter et krav/tilbud fra Spekter per e-post. Her 

signaliserte Spekter at de ville prioritere at det gis et særskilt lønnstillegg for 

arbeidstakere i stillingsgruppe 3. Videre (sitat): 

 

"Dette innebærer at det etableres et nytt minstelønnsnivå for denne stillingsgruppen 

som ligger over minstelønnsnivået i stillingsgruppe 2. I tillegg til at dette prioriterer 

viktige personellgrupper med autorisasjon etter helsepersonelloven vil et slikt tiltak 

treffe store kvinnedominerte grupper". 

 

Som en konsekvens av dette kravet/tilbudet, fremmet YS Spekter i kravdokument 1, 

datert 3. juni 2010 et krav med omtent samme ordlyd. Dessuten tallfestet vi vårt krav 
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på de ulike ansiennitetsnivåene i stillingsgruppe 3, slik at de gjennomgående ble 

liggende 5000 kroner over ansiennitetsnivåene i stillingsgruppe 2. 

 

Ambulansearbeidere med gjennomført høyskoleutdanning i paramedic 

YS Spekter organiserer det store flertallet av ambulansearbeidere i Norge. Dette er et 

yrke med krav til å kunne fatte livsviktige beslutninger raskt. Kompetanse og 

kompetanseutvikling, samt å stimulere til dette for denne gruppen, er derfor viktig. 

Paramedic-utdanningen er en videreutdanning på høyskolenivå. YS Spekter krever 

derfor at ambulansearbeidere med slik videreutdanning lønnes tilsvarende 

stillingsgruppe 4, "Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning". Likevel var ikke 

Spekter Helse villig til å tilby noe til denne gruppen under forhandlingene. Av den 

grunn kunne ikke YS Spekter akseptere kravet/tilbudet fra Spekter. 

 

Revisjonen av A2-overenskomsten i 2008 

I oppgjøret i 2008 var partene enige om at Paramedic-utdanningen bør gi lønnsmessig 

uttelling. I en felles protokolltilførsel i protokollen fra A2-forhandlingene i 2008 ble 

følgende inntatt: 

 

"Partene er enige om at relevant kompetanse utover grunnutdanningen til stillingen 

som ambulansearbeider skal vurderes lønnsmessig dersom det er på det rene at 

kompetansen nyttiggjøres. Partene er enige om at paramedic-utdanningen er et viktig 

kompetansehevende tiltak for ambulansepersonell. Lønnsnivået for 

ambulansepersonell med denne tilleggsutdanningen bør avspeile den formal- og 

realkompetanse arbeidstakeren innehar. Med hensyn til avlønning vises også til 

protokollens pkt. VIII femte avsnitt. For ambulansepersonell skal 

kompetansekartleggingen foretas innen 1. oktober 2008." 

 

YS Spekter har gjennom en kartlegging blant våre foretakstillitsvalgte fått bekreftet at 

ingen helseforetak har fulgt opp protokolltilførselen som forutsatt. 

 

Mellomoppgjøret 2009 

Blant annet som en følge av at kompetansekartleggingen og lønnsspørsmålet for 

ambulansearbeidere ikke ble fulgt opp lokalt, krevde YS Spekter ved 

mellomoppgjøret i 2009 at det: 

 

"gjennomføres reelle forhandlinger om lønnsuttelling for real- og formalkompetanse 

på bakgrunn av kompetansekartleggingen innen 30. April 2010. Som veiledende norm 

for lønnsfastsettelsen viser vi til den anbefaling som ble gitt i 2008-oppgjøret med et 

tillegg på 20 000 kroner for real- eller formalkompetanse tilsvarende ett års 

utdanning. Kartleggingsarbeidet skal være sluttført 1. februar 2010." 

 

I protokollen fra mellomoppgjøret 2009, del V - kompetanse ble det enighet om 

følgende: 

 

"Det vises til pkt. VII Kompetanse i protokoll datert 28. mai 2008. Foretak som 

ikke har foretatt kompetansekartlegging skal foreta slik kartlegging innen  

1. februar 2010." 
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YS Spekters kartlegging viser at helseforetakene ikke har vurdert ambulansearbeidere 

lønnsmessig for den kompetansen de nyttiggjør seg i tjenesten. 

 

3.1.6.2 Andre krav 

• Tilleggsutdanning relatert til ansvars- og arbeidsoppgaver skal automatisk gi 

lønnsmessig virkning og uttelling. 

• Bibliotekarer med spesialutdanning innplasseres i stillingsgruppe 5. 

• Lønnsrelasjonene lokalt må ta høyde for lønnsrelasjonsproblematikk knyttet til at 

ledere med direkte lederansvar lønnes høyere enn arbeidstakere de er satt til å 

lede. 

• Minstelønnen for tillitsvalgte heves til 380 000 kroner per år. 

• Lokale lønnstillegg skal "flyte oppå" den til enhver tid gjeldende minstelønn for 

stillingen. 

• En forpliktende tekst med hensyn til tredelt turnusarbeid. 

 

3.1.7 Oppsummering av hovedkrav 

Hovedkravene som YS Spekter legger til grunn er etter dette: 

• Minstelønnssatser på nivå med det som arbeidstakerne i kommunesektoren fikk. 

• Ytterligere en heving av minstelønnssatsene med 5000 kroner på alle 

ansiennitetstrinn for stillingsgruppe 3. 

• Ambulansearbeidere med fullført høyskoleutdanning i paramedic lønnes 

tilsvarende stillingsgruppe 4 med virkning xx.xx.2010. 

3.2 Spekter 

3.2.1 Innledning  

3.2.1.1 Tvistens omfang 

Tvisten gjelder brudd i forhandlingene ved overenskomstrevisjonen 2010 mellom 

Spekter og YS Spekter i overenskomstområde 10 Helseforetak for de forbund som har 

nasjonal forbundsvis overenskomstdel.  

 

Spekter og YS-forbundene Delta, Parat og Bibliotekarforbundet har ikke kommet til 

enighet i forhandlingene om overenskomstens del A2 (den nasjonale forbundsvise 

overenskomstdelen).  

 

3.2.1.2. YS Spekter 

YS organiserer om lag 210 000 medlemmer hvorav om lag 10 000 har sitt daglige 

virke i spesialisthelsetjenesten. Arbeidstvisten er begrenset til forbundene Delta, Parat 

og Bibliotekarforbundet som organiserer i overkant av 7500 medlemmer i 

spesialisthelsetjenesten. Antall organiserte arbeidstakere i de ulike 

hovedorganisasjonene i overenskomstområdet er: 

 

Unio: 35 804 (38,7 prosent) 

LO: 24 749 (26,7 prosent) 
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Akademikerne: 15 001 (16,2 prosent) 

YS (med A2): 7631 (8,2 prosent) 

YS (uten A2): 2493 (2,7 prosent) 

SAN: 6903 (7,5 prosent) 

 

Det er gruppen YS med A2 (nasjonal forbundsvis overenskomstdel) som er omfattet 

av tvisten. 

 

3.2.1.3. Forhandlingsordningen i Spekter 

Forhandlingsordningen i Spekter er regulert i Hovedavtale mellom Spekter og 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). 

 

Overenskomstens oppbygging følger av Hovedavtalens § 4, jf. over i pkt. 3.1.3. 

Oppsummert består overenskomstene i Spekter av flere deler hvor ulike aktører 

forhandler de ulike delene. Overenskomst er først etablert når alle deler er forhandlet 

ferdig og vedtatt av partene. Partene i overenskomsten er Spekter og YS Spekter. 

 

3.2.2. Forhandlingsforløpet 

Spekter og YS Spekter gjennomførte innledende sentrale forhandlinger 

(overenskomstens del A) 13. og 14. april 2010. Spekter og forbundene i YS 

gjennomførte forhandlinger om de sosiale bestemmelser 3. mai 2010 

(overenskomstens del Al). I disse forhandlingene kom Spekter og forbundene i YS til 

enighet slik det fremgår av protokoll datert 3. mai 2010. De sosiale bestemmelsene er 

likelydende for alle ansatte i helseforetakene. 

 

Spekter og henholdsvis Delta, Parat og Bibliotekarforbundet gjennomførte i perioden 

3. til 10. juni 2010 forhandlinger om revisjon av overenskomstens del A2. Det ble 

gjennomført samtidige forhandlinger med LO-forbundene. 

 

Spekter oversendte 21. mai 2010 et dokument til YS og LO-forbundene som anga 

Spekters posisjon i forhandlingene om revisjon av overenskomstens del A2. Spekter 

var på dette tidspunkt i mekling med Unio.  

 

Ved oppstart av forhandlingene 3. juni 2010 overleverte Spekter et nytt dokument 

blant annet med bakgrunn i at det på dette tidspunktet forelå en meklingsløsning med 

Unio. På samme møte overleverte YS Spekter sine krav. 

 

Spekter og LO-forbundene kom 9. juni 2010 til enighet om revisjon av 

overenskomstens del A2. Minstelønnssatser for høyskolegruppene og endringene i 

overenskomstens del A2 var de samme som i meklingsresultatet for Unio.  

 

Spekter ga samme dag YS-forbundene tilbud om tilsvarende revisjon av 

overenskomstens del A2 som det som var forhandlingsresultatet for LO-forbundene 

og meklingsresultatet for Unio-forbundene. De økonomiske sidene av resultatet var på 

nivå med offentlig sektor for øvrig. 
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l forhandlingsmøte 10. juni 2010 konstaterte Spekter og YS-forbundene at det ikke 

var mulig å komme til enighet. Samme dag konstaterte Spekter og YS at det ikke var 

mulig å komme til enighet i overenskomstområdet. 

 

3.2.3. Mekling  

På bakgrunn av YS Spekters melding om plassoppsigelse datert 10. juni 2010, la 

Riksmeklingsmannen ned forbud om arbeidsstans i brev av samme dato. Mekling ble 

gjennomført 28. juni 2010. Meklingsmannen konstaterte at det ikke var grunnlag for å 

fremsette forslag som ville forventes å få tilslutning fra begge parter, og avsluttet 

derfor meklingen. 

 

3.2.4. Streik  

Streiken startet 29. juni 2010 hvor 190 medlemmer fra YS-forbundene Delta, Parat og 

Bibliotekarforbundet nedla arbeidet. 10 helseforetak ble berørt av den første 

plassfratredelsen.  

 

YS Spekter varslet i brev 30. juni 2010 opptrapping av streiken og meldte 

plassfratredelse for ytterligere 157 medlemmer med fratreden 5. juli 2010. 

Fratredelsen var dels en opptrapping av streiken ved helseforetak som var berørt av 

det første uttaket og dels en utvidelse til flere helseforetak.  

 

YS Spekter varslet ytterligere en opptrapping av streiken i brev 9. juli 2010. 

Plassfratredelsen gjaldt fra 14. juli 2010. Denne gangen omfattet plassfratredelsen 25 

medlemmer; 22 av disse ved allerede berørte helseforetak og 3 medlemmer ved et nytt 

helseforetak. 

 

Streiken ble avsluttet ved at statssekretær Gina Lund 13. juli 2010 ga partene 

underretning om at regjeringen ville vedta en provisorisk anordning om at konflikten 

løses ved tvungen lønnsnemndsbehandling.  

 

Ved streikens avslutning var 347 medlemmer omfattet av plassfratredelsene. Uttaket 

rammet i betydelig grad ambulansetjenesten ved de berørte helseforetakene. 

 

3.2.5 Arbeidsgiverforeningens Spekters anførsler 

Spekter har mottatt ett skriftlig krav fra YS til de innledende sentrale forhandlingene 

og ett krav til forhandlinger om overenskomstens del A2. I kravet til A2 vises det til 

Rapport fra partssammensatt utvalg, overenskomststruktur og lønnssystem i Spekter. 

Rapporten er fra 2009. 

 

Forbundene i YS Spekters krav oppstiller ønske om en rekke endringer, både tekstlige 

endringer til overenskomsten og endringer knyttet til økonomi. YS Spekter har 

imidlertid slik vi har oppfattet det, både overfor oss og i media, fremholdt følgende 

overordnede økonomiske krav som bruddgrunnlag i denne konflikten: 

 

1. Likelønn 
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2. Krav om at minstelønnssatsene for ansatte i kommunene og sykehusene skal 

være like.  

3. Mindrelønnsutvikling (etterslep) i forhold til kommunesektoren 

4. Lønnsmessig skille mellom stillingsgruppe 2 og 3 

5. Lønnsmessig uttelling for ansatte som tar relevant tilleggsutdanning 

6. Krav om at ansatte med paramedic-utdanning lønnes i stillingsgruppe 4 (3 års 

høyskoleutdanning) 

 

Spekter har følgende anførsler til disse kravene: 

 

3.2.5.1 Likelønn 

YS Spekter har både i forhandlingene og den etterfølgende streiken fremholdt 

likelønn og likestilling som sentrale krav. Spekter opplever imidlertid at kravene 

bærer preg av å favne om likelønn i flere betydninger, og at YS Spekter ikke synes å 

være tydelige på hva som er deres hovedbudskap/mål. 

 

Likelønn i virksomheten 

I kravet til de innledende sentrale forhandlingene gir YS Spekter uttrykk for at det er 

et mål å bidra til mer likhet i lønnsnivået for kvinner og menn i norsk arbeidsliv. YS 

Spekter peker på ulike likestillingsmessige tiltak som kan bidra til å utjevne 

lønnsmessige skjevheter.  

 

Spekter imøtekom dette kravet med tiltak nevnt i protokollen fra de innledende 

sentrale forhandlingene. Disse tiltakene relaterer seg til tiltak for å oppfylle 

likestillingslovens definisjon av lik lønn for arbeid av lik verdi innad i den enkelte 

virksomhet samt generelle likestillingsmessige tiltak (jevnere fordeling av 

omsorgsoppgaver i småbarnsfasen, flere kvinner i lederstillinger mv.). 

 

Likelønn "i samfunnet" 

I kravet til overenskomstens A2 i helseforetakene skriver YS Spekter følgende: 

 

"Likelønn 

Det er et mål for YS-forbundene å bidra til mer likhet i lønnsnivået for kvinner og 

menn i norsk arbeidsliv. Med et kjønnsdelt arbeidsmarked som også i stor grad følger 

skillet mellom offentlig og privat sektor vil det være behov for ekstraordinære 

lønnstiltak for å bidra til mer likhet i avlønningen mellom menn og kvinner i norsk 

arbeidsliv. Det er en forutsetning at likelønnstiltakene avtales sentralt, at de blir av 

varig karakter og at de delvis finansieres utenfor rammen av lønnsoppgjøret. YS 

forbundene mener at flere av våre krav er i tråd med disse forutsetningene". 

 

I dette kravet fokuseres det på likelønn i en betydning som går utover den enkelte 

virksomhet; krav om lik lønn mellom kvinnedominerte grupper i offentlig sektor og 

mannsdominerte grupper i privat sektor. 

 

Allerede i januar 2010 tok Spekter initiativ overfor organisasjonene for å drøfte 

forholdet til likelønn i overenskomstrevisjonen. Dette som følge av at regjeringen i sin 

politiske plattform anmodet partene om å avklare om det var grunnlag for et særskilt 

likelønnsløft i offentlig sektor, samt utarbeide et forslag til hvilke grupper som skal 
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omfattes av dette. Mandatet fra Soria Moria-erklæringen var å løse 

likelønnsutfordringene gjennom forhandlinger og prioriteringer. I møtet som ble 

avholdt med organisasjonene, ga vi uttrykk for at Spekter var villige til å prioritere 

grupper som var særlig omtalt i Likelønnskommisjonens rapport i vårens 

lønnsoppgjør. Samtidig ble det understreket som en viktig forutsetning for Spekter at 

slik prioritering måtte skje innenfor rammene av et normalt økonomisk lønnsoppgjør 

og innenfor de forhandlings- og prioriteringsteknikker som gjelder i Spekter. Et 

lønnsløft for de gruppene som er særlig omtalt i Likelønnskommisjonens rapport 

forutsetter at alle parter er villige til å prioritere de kvinnedominerte yrkesgruppene. 

 

Både på nevnte møte, der YS-forbundene var til stede, og i andre sammenhenger har 

flere av arbeidstakerorganisasjonene tatt til orde for at det er nødvendig med friske 

midler fra regjeringen. Man har herunder vist til forslaget til flertallet i 

Likelønnskommisjonen om en ekstra pott på 3 mrd. kroner til dette formålet.  

 

Spekter har gjennomgående avvist dette. Lønnsforhandlinger og prioriteringer av 

lønnsmidler er partenes ansvar, og Spekter ønsker ikke at myndighetene eller noen 

andre skal blande seg inn i dette. Det er bred enighet blant deltakerne i Regjeringens 

kontaktutvalg om at inntektspolitikken er partenes ansvar.  

 

Spekter vurderer det også som umulig å få til en bindende avtale mellom alle parter i 

arbeidslivet som gjør at noen grupper kan få en ekstra lønnsutvikling, uten at dette vil 

utløse nye krav om kompensasjon fra andre grupper. Dermed vil en likelønnspott bare 

bidra til at vi reetablerer nye lønnsforskjeller på et høyere lønnsnivå enn i dag. 

 

Likelønn i offentlig sektor 

Etter at streiken ble et faktum 29. juni 2010 foretok YS Spekter en ny justering av 

innholdet i begrepet likelønn; nå var kravet endret til lik lønn for likt arbeid i offentlig 

sektor. På dette tidspunktet hadde Spekter kommet til enighet med både LO og Unio i 

helseforetakene, og resultatet av disse forhandlingene imøtekom ikke 

organisasjonenes krav om likelønnspott og friske midler fra regjeringen. 

 

Spekter leser derfor YS dit hen at de omdefinerer kravet og setter likelønnsfanen på 

sine andre økonomiske hovedkrav; minstelønnsnivåene for ansatte i kommunene og 

sykehusene skal være like, lønnsmessig uttelling for ansvaret som følger av 

autorisasjon etter helsepersonelloven (lønnsmessig skille mellom stillingsgruppe 2 og 

3) og ambulansearbeidere med paramedic- utdanning skal likestilles lønnsmessig med 

andre høyskolegrupper. 

 

3.2.5.2 Krav om at minstelønnssatsene for ansatte i kommunene og sykehusene 

skal være like 

I Deltas flyveblad fremkommer som streikegrunnlag et krav om at minstelønnssatsene 

for ansatte i kommunene og sykehusene skal være like.  

 

Spekter stiller seg uforstående til dette kravet. Spekter og KS er to selvstendige 

tariffområder, og partene er ikke på noen måte bundet til disposisjoner i andre 

tariffområder. Selv om partene tidvis skjeler til andre tariffområder i egne 
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forhandlinger, har det ikke fra Spekters side vært noe uttalt mål at man skal følge 

utviklingen i og likestille minstelønnsnivåene i KS og Spekter. 

 

Det faktum at kommunesektoren sysselsetter noen av de samme yrkesgruppene som 

YS Spekter organiserer i helseforetakene, endrer ikke på denne oppfatning. Variasjon 

i stillingsinnhold, stillingsstruktur, kompetansesammensetning, pasienttyper/ 

pasientgrunnlag, rekrutterings-/ stabiliseringssituasjonen mv. kan begrunne legitime 

ulikheter i lønnsnivå. 

 

Det gis fra YS Spekters side inntrykk av at minstelønnsnivåene gjennomgående er 

lavere i Spekter enn i KS. Dette er ikke korrekt, jf. matrisen nedenfor som viser at det 

kun er på to ansiennitetstrinn partene i Spekter har avtalt lavere minstelønnsnivåer. 

 

Minstelønnsnivåer – KS og Spekter 

 0 år 4 år 8 år 10 år 20 år 

Stillingsgruppe 1      

Spekters tilbud til YS 250.000 255.000 265.000 300.000 311.000 

HTA i KS 239.800 244.900 259.900 306.000 

Stillingsgruppe 2 og 3     

Spekters tilbud til YS 285.000 290.000 295.000 330.000 

HTA i KS 279.200 281.200 286.500 335.300 

Stillingsgruppe 4     

Spekters tilbud til YS 321.000 328.000 340.000 367.000 

HTA i KS 321.800 325.000 335.900 374.500 

Stillingsgruppe 5     

Spekters tilbud til YS 344.000 354.000 369.000 401.000 

HTA i KS 340.400 344.300 347.700 398.000 

Reviderte minstelønnssatser i KS gis med virkning fra 1.8.2010.  

Spekters tilbud om økte minstelønnssatser heves med virkning fra  

1. oktober 2010. 

 

Spekter konstaterer at det er oppnådd forhandlings- og meklingsløsning vedrørende 

minstelønnsnivåene med LO og Unio. Disse representerer 88 prosent av berørte 

arbeidstakere. Spekter ser ingen grunn til at YS Spekter skal tilbys en annen løsning. 

 

3.2.5.3 Mindrelønnsutvikling (etterslep) i forhold til kommunesektoren 

YS begrunner sitt krav om lik lønn for likt arbeid i offentlig sektor med at YS 

Spekters medlemmer etter etableringen av den første overenskomsten i Spekter i 2002 

har hatt en dårligere lønnsutvikling enn i KS. Partene har verken i det 

partssammensatte utvalget eller i årets forhandlinger gått nærmere inn på det 

tallgrunnlaget som YS Spekter synes å bygge sine påstander på. 

 

Dette er for øvrig heller ikke interessant. Spekter og Spekters medlemsvirksomheter 

forholder seg til de inntektspolitiske føringene som avtales mellom partene i 

regjeringens kontaktutvalg. Dette innebærer at partene gjennom de årlige 

lønnsoppgjørene har ansvar for at lønnsveksten i Norge ikke blir så høy at den 

svekker konkurranseutsatt sektor. Dette forutsetter at partene ikke bare i dialog med 
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statsministeren, men også i forhandlingene, holder fast ved frontfagsmodellen og lar 

denne virke som ramme slik den er forutsatt å gjøre. 

 

Spekter forholder seg videre til at partene i enhver forhandlingsløsning må ta ansvar 

for resultatet, herunder de lønnsmessige konsekvensene resultatet har for egne 

medlemmer. Spekter vurderer resultatet på vegne av sine medlemmer, KS for sine og 

YS for sine medlemmer. 

 

3.5.3.4 Lønnsmessig skille mellom stillingsgruppe 2 og 3 

Overenskomsten mellom Spekter og YS Spekter bygger på et minstelønnssystem. 

Herunder er det avtalt garanterte minstelønnsnivåer for fem ulike stillingsgrupper. 

Disse er som følger: 

 

Stillingsgruppe Kompetansekrav som inngår i stillingsgruppene 

1 Stillinger hvor det som hovedregel ikke stilles krav om 

særskilt utdanning. 

2 Stillinger hvor det som hovedregel kreves 

fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning. 

3 Stillinger hvor det som hovedregel kreves 

fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning 

og autorisasjon etter lov om helsepersonell. 

4 Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års 

høyskoleutdanning m.fl. 

5 Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års 

høyskoleutdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig 

spesialutdanning/universitetsutdanning av lavere eller 

høyere grad 

  

Stillingsgruppene bygger på kompetansekrav til stillingen. Kompetansekravene som 

sådan er like for stillingsgruppe 2 og 3. Forskjellen mellom stillingsgruppene er at 

stillingsgruppe 3 også omfatter stillinger som innehar autorisasjon etter lov om 

helsepersonell. 

 

LO har inngått likelydende overenskomst på dette punktet. Fra LO er det fremholdt at 

minstelønnsnivåene skal vurderes ut frå konkrete kompetansekrav og at autorisasjon i 

seg selv ikke skal tilsi et høyere minstelønnsnivå. 

 

Spekter konstaterer og respekterer at den hovedsammenslutningen som representerer 

flest arbeidstakere innenfor nevnte stillingsgrupper, ikke ønsker en differensiering 

mellom de to stillingsgruppene. 

 

Spekter ser ikke at det er fornuftige eller tungtveiende grunner til at vi skal gi et annet 

tilbud til YS Spekter. 

 

3.2.5.5 Lønnsmessig uttelling for ansatte som tar relevant tilleggsutdanning 

YS Spekter har fremmet et krav om at: 
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"Tilleggsutdanning relatert til ansvars- og arbeidsoppgaver skal automatisk gi 

lønnsmessig virkning og uttelling". 

 

Dette begrunnes med misnøye med at tidligere avtalt kompetansekartlegging og 

eventuelt påfølgende forhandlinger om lønnsmessig kompensasjon for gjennomført 

etter- og videreutdanning i for liten grad er fulgt opp lokalt av helseforetakene. 

 

Spekter har tatt til etterretning at ikke alle virksomhetene har fulgt opp enigheten fra 

forrige overenskomstperiode når det gjelder kompetansekartlegging. Spekter ga derfor 

YS Spekter likelydende tilbud som LO-forbundene, som i hovedsak innebærer en 

prolongasjon av tidligere enighet, men med ny frist for gjennomføring av 

kartleggingen. 

 

Følgende tekst er tilbudt: 

 

”KOMPETANSE 

Det skal være en sammenheng mellom foretakenes kompetansebehov, planlagt 

kompetanseutvikling og lønn. Kompetanse erverves gjennom formell fag-

/lederutdanning, intern eller ekstern opplæring, faglig veiledning eller som 

dokumentert realkompetanse. 

 

Hovedavtalens § 44 angir at utviklingen av kompetanse gjennom etter- og 

videreutdanning må bygge på virksomhetens nåværende og fremtidige behov. 

Arbeidsgiver har som angitt i hovedavtalens § 44 ansvar for kompetansekartlegging i 

virksomheten. Partene er enige om at slik kartlegging skal være gjennomført innen 

01.04.11, dersom den ikke allerede er gjennomført.  

 

Dersom det i mellomoppgjøret 2011 gjennomføres B-dels forhandlinger, skal de 

lokale parter hensynta de lønnsmessige endringer som følger av 

kompetansekartleggingen. 

 

Dersom det ikke gjennomføres B-dels forhandlinger, skal kostnadene ved slike 

endringer kartlegges og inngå i lønnsglidningen. 

Partene anbefaler at slik lønnsmessig endring gis opp til kr 20.000,-for inntil l års 

relevant videre-/etterutdanning. For relevant videre-/etterutdanning av kortere 

varighet ned til 3 måneder benyttes lønnsrelasjonen forholdsmessig.” 

 

Spekter mener som utgangspunkt at det er den anvendte kompetansen som skal 

vurderes lønnsmessig. Det vil si den kompetansen, som ved å kobles med andre 

kompetanser (teamarbeid, samarbeid på tvers av yrkesgrupper), bidrar til 

virksomhetens resultater og verdiskaping. Det skal ikke være noen automatikk i at det 

utløses lønnstillegg ved at man fullfører en etter- eller videreutdanning. Vi har 

allikevel i dette tilfellet som del av en forhandlingsløsning, vært villige til å anbefale 

at det etter en kompetansekartlegging vil kunne foretas lønnsmessige endringer basert 

på formalkompetanse. 

 

Spekter konstaterer at LO, som representerer sammenlignbare arbeidstakergrupper, 
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har akseptert den tilbudte avtalen på dette punktet. Spekter ser ikke at det er fornuftige 

eller tungtveiende grunner til at vi skal gi et annet tilbud til YS Spekter. 

 

3.2.5.6 Krav om at ansatte med paramedic-utdanning lønnes i stillingsgruppe 4 

YS Spekter viser i sitt krav til overenskomstens del A2 til at partene i 2008 avtalte at 

relevant kompetanse utover grunnutdanningen til stillingen som ambulansearbeider 

skal vurderes lønnsmessig, dersom det er på det rene at kompetansen nyttiggjøres. Det 

vises videre til at partene er enige om at paramedic-utdanningen (3 års 

høyskoleutdanning) er et viktig kompetansehevende tiltak for ambulansepersonell og 

at lønnsnivået for ambulansepersonell med denne tilleggsutdanningen bør avspeile 

den formal- og realkompetanse arbeidstakeren innehar. 

 

YS Spekter viser til at de gode intensjonene mellom partene i mindre grad er fulgt opp 

i helseforetakene, og at man derfor mener at avlønningen av ansatte med paramedic-

utdanning må finne sin løsning sentralt. 

 

Arbeidet med å etablere videreutdanningen for ambulansepersonell ble startet i 2002. 

Det første pilotkullet startet i 2003 og ble avsluttet i 2005. Paramedic-utdanningen for 

ambulansepersonell er tilrettelagt for ambulansepersonell med fagbrev. Det er et 

deltidsstudium over to år som kombineres med arbeid i ambulansevirksomhet. Studiet 

er på 60 studiepoeng og er sammensatt av fire emner á 10 studiepoeng, og to emner 

på 5 studiepoeng. 60 studiepoeng tilsvarer en årsenhet. Det er i tillegg etablert en 

påbyggingsenhet som er på 30 studiepoeng. Den nasjonale paramedic-utdanningen 

tilbys ved Høgskolen i Lillehammer, som har vært sentrale i utvikling av studiet. 

 

Spekter har tidligere i prosesskriftet redegjort for overenskomstens etablerte 

stillingsgrupper. YS Spekters krav er konkretisert til at ambulansearbeidere med 

fullført paramedic-utdanning lønnes tilsvarende stillingsgruppe 4. 

 

I stillingsgruppe 4 innplasseres "Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års 

høyskoleutdanning m.fl." Når partene her har skrevet "m.fl." siktes det til stillinger 

som innehar kompetansekrav tilsvarende 3 års høyskoleutdanning. For å innplasseres 

i stillingsgruppen stilles det med andre ord både krav om nivå på utdanningen 

(høyskolenivå) samt antall år/kvantitet. Ved etablering av stillingsgruppene i 2002, 

var det partenes intensjon at stillingsgruppe 4 skulle omfatte de arbeidstakere som 

hadde utdanning på bachelor-nivå (3-årig høyskoleutdanning). Stillinger som for 

eksempel sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og radiograf inngår i stillingsgruppe 

4. 

 

Spekter mener det er på det rene at paramedic-utdanningen med sine 60 eller 

eventuelt 90 studiepoeng (maks 1,5 årsenheter) ikke oppfyller kvantitetskravet for å 

kunne innplasseres i stillingsgruppe 4. Det var for øvrig ved etableringen av 

paramedic-utdanningen en diskusjon om denne utdanningen er en fagskole- eller 

høyskoleutdanning. Dette da det kan argumenteres for at intensjonen med denne 

videreutdanningen var at den skulle være en yrkesrettet videreutdanning som bygger 

på fagbrev som ambulansearbeider, og således ligger nærmere definisjonen på en 

fagskoleutdanning enn en høyskoleutdanning. Spekter ser ikke nødvendigheten av å 
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gå inn på denne diskusjonen, da kvantitetskravet i seg selv er nok til å avvise 

innplassering i stillingsgruppe 4. 

 

YS har i Rapport fra partssammensatt utvalg, overenskomststruktur og lønnssystem i 

Spekter (2009) lagt inn en merknad om det uheldige i at helseforetakene tilrettelegger 

for at like grupper av ansatte får ulike lønns- og arbeidsvilkår på grunn av 

organisasjonstilknytning. YS går lenger enn som så, nemlig til å mene at arbeidsgiver 

er rettslig forpliktet til å behandle like grupper av ansatte likt, uavhengig av 

organisasjonstilknytning. Spekter finner det ikke relevant å drøfte det rettmessige 

innholdet i disse uttalelsene i Rikslønnsnemnda. Spekter finner imidlertid behov for å 

understreke det oppsiktsvekkende i at YS går til det alvorlige skritt å ta ut 

medlemmene i streik for å presse en arbeidsgiver til å avtalefeste bedre bestemmelser 

for YS ambulansearbeidere enn det man har inngått av avtaler for LOs 

ambulansearbeidere, stikk i strid med egne prinsipper. Spekter tilbød YS likelydende 

tekst vedrørende ambulansearbeidere som avtalt med LO: 

 

”Partene er enige om at relevant kompetanse utover grunnutdanningen til stillingen 

som ambulansearbeider skal vurderes lønnsmessig dersom det er på det rene at 

kompetansen nyttiggjøres. Partene er enige om at Paramedic-utdanningen er et viktig 

kompetansehevende tiltak for ambulansepersonell. For øvrig vises til protokollens 

punkt XII.” 

 

Spekter ser ingen grunn til at YS Spekter skal tilbys en annen løsning. 

 

3.2.6. Konklusjon 

Forbundene i LO, YS og Unio har siden etableringen av helseforetakene i 2002 hatt 

tilnærmet likelydende sentral overenskomstdel (del A2), herunder minstelønnssatser. 

Spekter konstaterer at det er oppnådd forhandlings- og meklingsløsning med 

organisasjoner som representerer 88 prosent av arbeidstakerne som er dekket av 

denne overenskomstdelen. YS Spekters krav og senere konfliktgrunnlag begrunner 

ikke noen annen løsning. 

 

På denne bakgrunn gir ikke Spekter annet tilbud til YS enn det som er akseptert i 

forhandlinger med LO og i mekling med Unio. 

 

3.2.7 Kommentar til påstandens pkt. 2 om virkningstidspunkt: 

Enigheten med LO innebærer at virkningstidspunktet for lønnstilleggene er avtalt 

til 1. oktober 2010. Spekter mener at det ut fra sakens karakter er klart grunnlag 

for at Rikslønnsnemnda gjør unntak fra tidligere praksis om å legge til grunn dato 

for streikens avslutning som virkningstidspunkt. Vårt syn tar også hensyn til 

forholdet til de forbund som sluttet avtale i enighet. 

I denne tvisten ble streiken avsluttet 13. juli og vil om Spekter får medhold i 

påstandspunkt l, ikke få noen konsekvenser for YS Spekters medlemmer. Spekter 

finner det derfor korrekt å legge til grunn at virkningstidspunktet 1.oktober 2010 

forskyves med det antall dager streiken varte - 15 dager (fra 29. juni til 13. juli). 
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4 RIKSLØNNSNEMNDAS MERKNADER 

 

Det fremgår av saksfremstillingen foran at Spekter og LO-forbundene 9. juni 2010 

inngikk avtale vedrørende revisjon av overenskomsten mellom disse for del A2, jf. 

vedlegg 4. 

Det er under den muntlige forhandlingen opplyst at de nevnte arbeidstakerforbund 

utgjør hovedtyngden av arbeidstakere innenfor det aktuelle tariffområdet (88 %). 

Rikslønnsnemnda har i sin tidligere praksis lagt til grunn at en arbeidsgiver ikke 

kan ha ulike overenskomster innenfor samme tariffområde avhengig av 

organisasjonstilknytning. Det er videre en sterk presumpsjon for at en 

overenskomst som er akseptert av hovedtyngden av arbeidstakere er balansert og 

tilfredsstillende. 

Under prosedyren er det opplyst at LO-forbundene og YS organiserer 

arbeidstakere i samme stillingskategorier. 

På bakgrunn av ovennevnte, er nemndas flertall – de nøytrale medlemmer samt 

nemndas medlem Gjerding – blitt stående ved at Spekters påstand pkt. 1 blir å ta 

til følge, med en mindre modifikasjon. Flertallet kan ikke se at det foreligger slike 

særlige grunner som tilsier at en skal preferere YS’ påstand med hensyn til 

overenskomstens innhold. 

Spekters påstand i pkt. 1 inneholder unntak for romertall XII Arbeidsgrupper. 

Under den muntlige forhandling er dette begrunnet med at YS ikke gjennom 

Rikslønnsnemndas kjennelse bør påtvinges å delta i arbeidsgrupper. Flertallet, med 

tilslutning også fra nemndsmedlem Kollerud, ser det imidlertid slik at 

arbeidsgruppenes arbeid også har relevans for arbeidstakerne tilknyttet YS. 

Kollerud har for øvrig under prosedyren ikke motsatt seg deltakelse i 

arbeidsgrupper. Spekters påstand om unntak på dette punkt tas derfor ikke til 

følge. 

Virkningstidspunktet for lønnstilleggene 

Enigheten mellom Spekter og LO-forbundene innebærer at virkningstidspunktet 

for lønnstilleggene er avtalt til 1. oktober d.å. 

Det følger av sikker praksis i Rikslønnsnemnda at lønnstillegg først utbetales etter 

at arbeid er gjenopptatt i tilknytning til en streik. 

I foreliggende sak ble det ikke oppnådd enighet mellom partene under mekling, og 

streik ble iverksatt fra 29. juni. Streiken ble avsluttet ved at Statssekretær Gina 

Lund i Arbeidsdepartementet 13. juni ga partene underretning om at regjeringen 

ville vedta en provisorisk anordning om at konflikten løses ved tvungen 

lønnsnemnd. Etter dette ble arbeidet gjenopptatt umiddelbart. 

I en slik situasjon ser ikke den samlede nemnd at det er grunn til å forskyve 

virkningstidspunktet i forhold til LO-forbundene med det antall dager streiken 

varte. 

Virkningstidspunktet settes derfor til 1. oktober 2010. 
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Nemndsmedlemmet Kollerud: 

Under henvisning til det som ble anført fra YS vedrørende lønnsutviklingen og 

den økonomiske beregningen av kostnadene ved lønnsoppgjørene i 

Overenskomstområde 10 Helse, mener YS at det er rom for å prioritere en 

ytterligere lønnsvekst i Overenskomstområde 10 Helse, slik det fremkommer i YS 

Spekter sin påstand i YS Spekter sitt prosesskriv av 5. oktober 2010.  

------ 

Etter dette blir kjennelse å avsi i samsvar med flertallets oppfatning vedrørende 

innholdet i ny overenskomst. Det er for øvrig enighet med hensyn til den 

modifikasjon som gjøres i pkt. 1 i Spekters påstand samt med hensyn til pkt. 2, jf. 

s. 5 og 6 foran.  

------ 

Medlemmene fra LO og NHO har ikke stemmerett i saken, men har ikke noe å 

bemerke til avgjørelsen. 

III SLUTNING 

 

Sak 2/2010 Tvisten mellom YS Spekter og Arbeidsgiverforeningen Spekter 

 

1. Overenskomsten mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og YS Spekter for 

medlemmer i medlemsorganisasjonene Delta, Parat og Bibliotekarforbundet består 

i overenskomstperioden 2010 - 2012 av følgende deler: 

 

Del A: 

Protokoll mellom Spekter og YS Spekter fra innledende sentrale forhandlinger datert 

13. og 14. april 2010. Se vedlegg 2. 

 

Del A l: 

Protokoll mellom Spekter Helse og forbundene i YS Spekter om sosiale bestemmelser 

datert 3. mai 2010. Se vedlegg 3. 

 

Del A 2: 

Likelydende del A2 som er inngått mellom Spekter og LO for perioden 1. mai 2010 - 

30. april 2012 gjøres gjeldende for medlemmer av YS som er tilsluttet 

medlemsorganisasjonene Delta, Parat og Bibliotekarforbundet (se vedlegg 4), med 

følgende unntak: 

 

- Romertall XV: Frist for utvalgsarbeidene ved Oslo universitetssykehus HF og 

Vestre Viken HF, jf. protokollen romertall XV settes til 1. desember 2010. 

 

- Ensidig protokolltilførsel fra LO-forbundene. 

 

2. Virkningstidspunkt for alle lønnstillegg settes til 1. oktober 2010. 
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Stein Husby 

 

 

 

Steinar Strøm     Anne-Britt Evensen Norum 

 

 

 

 

Erik Kollerud      Stein Gjerding 

 

 

 

 

Ikke stemmeberettigede medlemmer: 

 

 

 

 

Dag Bjørnar Jonsrud       Kristin Juliussen 

 

 

 

 

Tor-Arne Solbakken      Rolf Negård 
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IV Vedlegg 

 

Vedlegg 1: Meklingsdokumentasjon fra Spekter Helse i sak 2010/065 

Vedlegg 2: Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 

2010 datert 13. og 14. april 2010. 

Vedlegg 3: Protokoll fra forhandlinger vedrørende sosiale bestemmelser for 

overenskomstområde 10 Helseforetak datert 3. mai 2010. 

Vedlegg 4: Protokoll datert 9. juni 2010. 






































































