Enighet om A-del med Spekter
LO Stat og Spekter er blitt enige om A-delen i overenskomstene til om lag 50.000 -medlemmer i LOforbund.
Forhandlingene har pågått fra 25. til 26. august og LO Stat sitt forhandlingsutvalg har bestått av
representanter fra 12 forbund og LO Stat. Enigheten innebærer bl.a. følgende:
•
•
•
•
•
•

•

Alle får et generelt tillegg på 975 kroner pr. år, det samme som resultatet i frontfaget. Resten
av den økonomiske rammen fordeles i B-delsforhandlingene.
I overenskomsten er ordet fagarbeidere tatt inn i premissene for grupper som skal hensyntas
i A2/B-delsforhandlingene. Dette var et av kravene fra EL og IT Forbundet.
I protokollens pkt VII er det tatt inn tekst knyttet til teknologisk utvikling, eventuelle
kontrolltiltak og innføring av kunstig intelligens. I tillegg skal det arrangeres en
erfaringskonferanse med dette som tema.
Pkt VIII Bærekraft og miljø gjør dette til tema mellom partene på virksomheten. Dette skal
også følges opp i hovedavtalerevisjonen i 2021.
I punkt IX Kompetanse er partene enige om at kartlegging av behov og tiltak for
kompetanseutvikling skal prioriteres og partene skal lage en egen veileder til hjelp for
virksomhetene og de tillitsvalgte.
I protokollen har partene også understreket viktigheten av at de lokale parter gjennom aktivt
partssamarbeid tar i bruk den nye likestillings- og diskrimineringsloven. I tillegg skal sentrale
parter innhente erfaringer og drøfte hvordan kvinner og menns lønn utvikler seg i Spekterområdet.
Sliterordningen videreføres.

Nå starter B-del forhandlingene
A-del forhandlingene er bare første stopp for lønnsoppgjøret i Spekterbedriftene. Forhandlinger om
både økonomi og tekst vil nå starte på den enkelte B-del avtale. Noen B-deler omfatter flere
virksomheter – andre kun en bedrift. Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3).
Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling.
Frist for å be om bistand er 17. september (til forbundet kl 12.00 og til LO Stat kl 15.00).
Frist for å be om bistand i område 10 og 11 fastsettes senere.
-

Etter lange forhandlinger har vi kommet til et akseptabelt resultat, men at Spekter ikke
ønsket å bidra til å minske forskjellene og avviste vårt krav om et lavlønnstillegg er bittert.
Klubber som har medlemmer som er lavlønte får vurdere om dette er noe de kan ta tak i ved
B-dels forhandlingene, sier forbundssekretær Reidunn Wahl som representerte EL og IT
Forbundet i forhandlingene

Bedriftene i Spekter er delt inn i 13 områder, og de fleste av EL og ITs medlemmer er i områdene 4, 9,
10 og 11 – og fordeler seg på overenskomstene for bl.a. Norsk Helsenett, Statnett, OneCo Networks,
Global Connect, Hålogaland Kraft, Sykehuspartner, HDN, Helse Vest IKT, Helse Nord IKT,
Helseplattformen og flere sykehus.
Protokollen følger vedlagt.

