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PROTOKOLL FRA
FORHANDTINGER OM HOVEDOPPG'øR. OVERENSKOMST FOR INNOVASJON NORGE

L7. og 18. april 2018 ble det avholdt lokale forhandlinger mellom Innovasjon Norge og
LO/NTL, YS-gruppen og SAN-gruppen.

Forhandlingene ble ført pâ grunnlag av bestemmelsene i hovedavtalen mellom Spekter
og LOIYS/SAN samt protokoll fra de sentrale A-delsforhandlinger.

Til stede:
For Innovasjon Norge Yvonne Fosser

Hege. Solskinnsbakk

{

For LOINTL:

For YS-gruppen:

For SAN-9ruppen

Randi Moland
Anne Helgesen
Erik Berge Wiken
Frauke Muth
Håvard Næss Thomassen
Sigbjørn John Huun

Partene er enige om følgende resultat i hovedoppgiøret 2018:

Økonomi
1. Generelt tillegg til alle ansatte på kr 1950, ref resultatene fra de sentrale forhandlingene.

2. l,I0 yo av lønnsmassen avsettes til individuelle tillegg.

3. l,7l yo av lør¡rsmassen avsettes til generelle tillegg.

4. Lavtlønnstillegg på l<r 4 875,- til alle med årslønn på eller under kr 417 726,-

5. Lønnsreguleringene skjer med effekt pr 1. april 2018.

Overenskomst

Utbetaling av lønn
Legge til henvisning til aml i $ 3.1 3. ledd. Ny setning
Det kan etter individuell avtale foretas trekk i lønn for å rette opp feil ved tidligere lønnsutbetalinger
jf. Arnl $ 14-15.

Plusstid for reise
Endring av tidspunkt fra kl 2100 til kl 2300

$ 4.3: Plusstid for reisetid
For reisetid utover gjennomsnittlig beregnet daglig arbeidstid godskrives 100 % av medgått tid som
plusstid frem til kl. 23.00.



Godtgiørelse ved fravær
Endret adopsjonspenger til foreldrepenger.
$6.1 1. punktum.
Når en som er ansatt og har tiltrådt stilling i virksomheten er borte fra arbeidet med rett til sykepenger,
fødselspenger, svangerskapspenger eller foreldrepenger etter bestemmelsene i folketrygdloven, skal
vedkommende være sikret en godtgjørelse tilsvarende full lønn i sin heltids- eller deltids-stilling, uten
hensyn til bestemmelsene om inntektsbegrensning (G-begrensningen).

Felles protokolltilførsler

Partene kan forhandle om overenskomsten $ 7.2 pensjon i mellomoppg¡øret 2019. Dersom det
ikke oppnås enighet mellom partene utsettes forhandlinger om pensjontil2020.

HR lager en fremtidsplan og mandat for fremforhandlede punkter innen 1. juli 2018 i
samarbeid med tillitsvalgte. Denne legges frem for SAMU. Arbeidet for de ulike punlfene
skal være ferdig innen 1. mars 2019. (dette henger saÍrmen med 4.4 Overtidsarbeid, og punkt
om lønnssystem)

Arbeidstaker har mulighet til fleksibelt arbeidssted, dersom det kan gjennomføres uten ulempe

for virksomheten og etter avtale med personalleder. Bakgrunnen er å gi den enkelte ansatte og
virksomheten større fleksibilitet til hvor arbeidsoppgavene kan løses.
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Permisjoner; Som hovedregel gis ikke permisjon uten lønn for å tiltre ekstern stilling. Unntak
skal godkjennes av HR.

Velferdspermisjoner: Tydeliggjøring av artikkel på intranett at velferdspermisjon er med lønn.

Personalleder kan godkjerure velferdspermisjon inntil 12 dager. Permisjoner utover 12 dager

må godkjennes av HR.

Utover overenskomstavtalen løper følgende særavtaler;

Særavtale om samarbeidsfora i krrovasjon Norge med virkning fra 1. apnl2014
Særavtale om beredskapsordning IT med virkning fra 30. september 2016

Avtale om lønnssystem for Innovasjon Norge med virkningfta 14. janrar 2013

Ny sats for velferdsmidler pr ansatt økes fra kr 1700 til kr 2000. Retningslinjer for bruk av

velferdsmidler oppdateres med ny sats.

HR utarbeider et forslag til lønnsoppgjørsprosess der også tillitsvalgtes innspill til individuelle
tillegg blir ivaretatt.
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Fosser

For krrovasjon Norge

Randi Ñdoland
For LO/ÌrITL

Håvard Næss Thomassen
For SAN-gruppen

Hege Solskinnsbakk
For krrovasjon Norge

Anne
For LO/I.ITL

Sigbjørn John Huun
For SAN-gruppen

ü"^h4

ilft,r%l/

44/(/,L
Erik Berge Wiken
For YS-gruppen

Frauke Muth
For YS-gruppen




