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Styresak 49-2017/3 Overenskomstforhandlingene 2016 - prosess 

og resultat 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 
Formål 
I denne styresaken gis det en kort oppsummering av resultatet av 
overenskomstforhandlingene i 2016 i Helse Nord. Tidligere år er det gjort en beregning 
av effekt pr. helseforetak og hovedsammenslutning. I år gis det en oppsummering for 
hele foretaksgruppen samlet.  
 
Sammendrag 
Oppgjøret ble innledet med sentrale forhandlinger med LO1 og YS2, den 5. april 2016, 
SAN og UNIO3, den 6. april 2016 og Akademikerne4, den 7. april 2016. Det ble oppnådd 
enighet om oppgjøret mellom arbeidsgiver og henholdsvis LO, YS, SAN og UNIO. For 
Akademikerne ble det ikke enighet, og det ble brudd i forhandlingene 8. juni 2016. 
Ansatte i Legeforeningen ble tatt ut i streik fra 7. september 2016 til 12. oktober 2016. 
 
Oppgjøret i Helse Nord var før avklaring med Akademikerne beregnet til om lag 2,4 %. I 
statsbudsjettet for 2016 var det lagt til grunn en lønnsvekst på 2,7 %, jf. styresak 110-
2015 Budsjett 2016 foretaksgruppen, rammer og føringer (styremøte 28. oktober 2016). 
Det betyr en besparelse på ~20 mill. kroner.  
 
Resultatet av lønnsnemnden etter streiken blant Akademikerne i 2016 ble klar 27. 
februar 2017. Oppgjøret for Akademikerne ble på 2,4% på linje med de øvrige ansatte. 
Resultatet av nemden innebærer at virkningsdato for oppgjøret ble satt til 12. oktober 
2016. Tidligere år har Akademikerne fått oppgjør med tidligere virkningsdato. Effekt av 
denne avklaringen utgjør om lag 35 mill. kroner, jf. styresak 33-2017 Godkjenning av 
årsregnskap og styrets beretning 2016 – herunder disponering av resultat (styremøte 29. 
mars 2017). 
 
Samlet besparelse i forhold til forutsetningene i statsbudsjettet er ca. 55 mill. kroner for 
Helse Nord.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Det endelige oppgjøret for 2016 kom ut i underkant av rammen som lå til grunn for 
budsjett.  

1 LO = Landsorganisasjonen i Norge 
2 YS = Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 
3 UNIO = Hovedorganisasjonen for universitets- og høgskoleutdannede 
4 Akademikerne = Yrkesorganisasjoner for folk med utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole 
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