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Formål
I denne styresaken gis det en kort oppsummering av resultatet av
overenskomstforhandlingene i 2017 i Helse Nord, som i år var et mellomoppgjør.
Sammendrag
Oppgjøret ble innledet med sentrale forhandlinger med LO1, YS2, SAN og UNIO3, den 4.
april 2017 og Akademikerne4, den 5. april 2017. Det ble oppnådd enighet om oppgjøret
mellom arbeidsgiver og alle hovedsammenslutningene, med Legeforeningen 8. mai 2017
som siste forening.
I statsbudsjettet for 2017 var det lagt til grunn en lønnsvekst på 2,7 %, jf. styresak 1142016 Budsjett 2017 foretaksgruppen, rammer og føringer (styremøte 26. oktober 2016).
Rammen for oppgjøret for 2017 endte på om lag 2,4%. Det betyr en besparelse på ~25
mill. kroner.
Bakgrunn/fakta
Forhandlingene bygger på at konkurranseutsatt industri forhandler først, jf.
Frontfagsmodellen. Dette gir retning for de påfølgende forhandlingene. Statens oppgjør
kan sees på som frontfaget i offentlig sektor. Staten og KS5 forhandler samtidig, og
påvirker igjen oppgjøret i Spekterområdet. Helse Nord er i Spekterområde 10. Dette
innebærer at resultatet i foregående/avsluttede oppgjør får stor betydning for resultatet
i Spekter Helse.
Det ble i oppgjørene i Staten og KS oppnådd en ramme på 2,4%.
I hele prosessen har det vært god dialog mellom tillitsvalgte og helseforetakenes
forhandlingsutvalg. Godt forhandlingsarbeid ved helseforetakene og god dialog mellom
helseforetakenes tariffnettverket, resulterte i at en i hovedsak innenfor de frister som
var satt i innledende forhandlinger, oppnådde enighet.

LO = Landsorganisasjonen i Norge
YS = Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
3 UNIO = Hovedorganisasjonen for universitets- og høgskoleutdannede
4 Akademikerne = Yrkesorganisasjoner for folk med utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole
5 KS = Kommunenes Sentralforbund
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Adm. direktørs vurdering
Årets forhandlinger er gjennomført i tråd med de gjeldende forhandlingstekniske
rutiner. Adm. direktør er fornøyd med at oppgjøret kom ut med en kostnad som var
lavere enn budsjett.
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