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Område 10 Helseforetak 

Protokoller fra forhandlingene om sosiale bestemmelser for overenskomstområde 10 kreves 

videreført med følgende endringer/tilføyelser (endringer/tilføyelser i kursiv): 

 

Krav 1 Krav ved anbud/utskilling/konkurranseutsetting/privatisering/ 

 fristilling mv av oppgaver/tjenester fra helseforetakene/virksomhetene 

 I de tilfeller oppgaver/tjenester foreslås og vedtas utført av selvstendige juridiske 

 virksomheter, skal disse virksomhetene forpliktes til å gi dem som utfører arbeidet 

 likeverdige lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår som om oppgavene ble utført av 

 helseforetaket/virksomhetens egne ansatte. 

 

Krav 2 Yrkesskadeforsikring 
 7.4 Skade på reise og som følge av vold fra klient på fritid 

 Tilsvarende erstatning som ytes etter punktene 7.1 til 7.10 utbetales når arbeidstaker skades 

 ved reise direkte mellom hjem og arbeidssted og på godkjent tjenestereise og som følge av 

 vold fra klient/bruker på fritiden. 

 

Krav 3 Ferie 

Punkt 10 andre ledd kreves supplert med: 

Feriepenger ytes også for den del av feriepengegrunnlaget som overstiger 6 ganger 

grunnbeløpet i folketrygden, jf ferieloven § 10 nr 3 og nr 6. 

 

Krav 4 Lønn under sykdom 

 Nytt pkt 1.5 

 Arbeidstakere som fortsetter i tjenesten etter fylte 67 år, har samme rettigheter til 

 lønn ved sykdom og skade som arbeidstakere yngre enn 67 år. 

  

Ønske om redaksjonelle endringer: 

 Det er ønskelig med sidetall og en klargjøring i overenskomstdelen av hvem som er 

 partene og når «sosiale bestemmelser» er inngått.  

  

 Det er ønskelig å diskutere en oppdatering i pkt 9 første avsnitt.  

 

Til protokollen 

Til protokollen punkt I, herunder bestemmelsene om partssammensatt 

samarbeidsutvalg og den såkalte ”frys”-bestemmelsen, forutsettes videreført til 

30.04.2016. 

 

Til protokollen punkt II og III videreføres. 

 

 

Område 4 Lovisenberg 

Krav 1 og 2 fremmes også for A1 Sosiale bestemmelser i område 4 Lovisenberg.  

 

Til protokollen pkt II forutsettes videreført til 30.04.2016.  

Til protokollen pkt I, III og IV videreføres.  


