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I
1

OMFANG OG GYLDIGHET
OMFANG

Overenskomsten gjelder alle medlemmer (hel- og deltidsansatte) av EL & IT som er tilsatt
ved Helgelandssykehuset HF.
Overenskomsten omfatter ikke ansatte som har til oppgave å være arbeidsgivers representant i
forhandlinger og ledere. Med ledere menes resultatansvarlige ledere på nivå 1, 2 og 3 under
administrerende direktør. (Med dagens organisering tilsvarer det stabssjef, enhetsdirektør,
områdesjef og avdelingsleder). Lederne i EL & IT holdes utenfor overenskomstens
bestemmelser om lønnsfastsettelse.
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OVERENSKOMSTENS IKRAFTTREDEN OG VARIGHET

Overenskomsten trer i kraft og gjelder etter bestemmelser fastsatt i A-forhandlinger mellom
SPEKTER og Akademikerne

II

SOSIALE BESTEMMELSER M.V.

Sosiale bestemmelser fremforhandlet mellom sentrale parter for overenskomstområde
10 finnes i eget dokument.

III
1

DIVERSE BESTEMMELSER
ANSETTELSE OG OPPSIGELSE

Det kan ved ansettelsen avtales prøvetid på inntil 6 måneder. I prøvetiden gjelder normalt 1
måneds gjensidig oppsigelsestid.
For fast ansatte arbeidstakere er den gjensidige oppsigelsesfrist minimum 3 måneder.
Det vises for øvrig til arbeidsmiljølovens bestemmelser om ansettelse og oppsigelse.
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SENIORPOLITIKK

Det vises til Helgelandssykehusets overordnede senior- og livsfasepolitikk.

IV

ARBEIDSTID, GODTGJØRING FOR OVERTID

1 DEFINISJON
2.1 Definisjon
Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker etter lov og avtale står til disposisjon for
arbeidsgiver.

V
1

LØNN
GENERELLE LØNNSBESTEMMELSER

1.1 Lokal lønnspolitikk
Det skal foreligge en lokal lønnspolitikk som må gjøres kjent for alle ansatte. Arbeidsgiver tar
initiativ til regelmessig revidering av lokal lønnspolitikk. Lønnspolitiske retningslinjer
utformes etter drøftinger med de ansattes organisasjoner.
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VI ANDRE FORHOLD
1 UTBETALING AV LØNN
Lønnen skal være disponibel på den enkeltes bankkonto den 12. i hver måned. Hvis denne
dagen faller på en lørdag, søndag eller høytidsdag skal lønnen være disponibel den foregående
virkedag.
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