
PROTOKOLL

Saks.nr. 22/03092-1 Dato: 28.11.2022
Sted: Digitale forhandlinger
Parter: KS og Den Norske Tannlegeforening
Sak: Prolongering SFS 2309

Til stede:

KS: Karsten Kragh Langfeldt

Den Norske Tannlegeforenirig: John Frammer

Partene er enige om å prolongere SFS 2309 - Rammeavtale om bonusordning i
tannhelsetjenesten (RAB) for perioden 01.01.2023—31.12.2024.
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SF5 2309 Sentral forbundsvis særavtale

Rammeavtale om honusordning i tannhelsetjenesten (RAB)

I Hjeminelsgrunnlag m.v.
Denne sEeravtalen er inngått med hjemmel i Hovedavtalen del A § 4. jfr § 4-3
mellom KS og

• Den norske tannlegeforening
• Fagforbundet
• Delta
• Parat

HIAs bestemmelser og aktuelle sentrale særavtaler gjelder, med mindre noe annet er regulert
i denne avtalen.

2 Avtalens omfang, ikrafttrcden og varighet
Avtalen gjelder som ramrneavtale for tannhelsepersonell definert som bonusenhet (BE) og
tilsatt i ‘lkeskommuner som er medlemmer i KS’ arbeidsgivervirksomhet.

Særavtalen gjøres gjeldende fra 1.1.2023 til 31.12.2024.

Særavtalen må sies opp skriftlig med minst tre måneders vars& før utløpstid. Dersom avtalen
ikke er sagt opp av noen av partene innen fristens utløp, fornyes avtalen for ett år av gangen
med samme gjensidige oppsigelsesfrist.

3 Generelt om avtalcn
Rammeavtalen baserer seg på tilpasninger gjennom Lokale forhandlinger. Avtalen skal åpne
muligheten for variert praksis ved behandling av alle typer klientell, bedre inntjening til
15’lkeskommunen og bedre avlønning av tannhelsepersonellet, som omfattes av avtalen. Bonus
utbetales i tillegg til regulativlonn etter lokal avtale basert på ‘lkcskommunens planlagte
virksomhet vedrørende tannhelsetjenesten.

Partene han fellesskap registrert at det er behov for stiinuleringsti]tak. bl.a. på grunn av
sviktende rekruttering, stabilitet og for best mulig å sikre befolkningens behov for
tannhelsetjenester.

Partene legger til grunn at ordningen vil kunne virke slimulerende, øke inntjening og styrke
den faglige kvaliteten innen den offentlige tannhelsetjenesten.

Det forutsettes at honusavtale skal baseres på ordinær arbeidstid.

4 Inngåelse og godkjenning av bonusavtale
Den enkelte i4keskommune avgjør selv om den vil ta avtalen i bruk
Inngåelse og oppsigelse av den enkelte bonusavtale skjer mellom partene lokalt.

Partene i den enkelte avtale vil være fylkeskommunen på den ene side og cn definert
bonusenhet på den andre side. Med bonusenhet (BE) forstås som hovedregel et team som
foruten tannlege, kan bestå av tannhelsesekretær og/eller tannpleier.
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Partene i ‘lkeskommunen forhandler på vegne av lannhelsepersonellet i bonusenheten og
godkjenner avtalen i form av en egen protokoll. Bonusavtalen bør omfatte alle
personeflgrupper i teamet. Dersom dette ikke er mulig, kan likevel honusavtale inngås mcd
øvrige berørte organisasjoner.

Dersom noen i teainet av en eller annen grunn ikke ønsker å delta i den bonusordning som blir
etablert. kan avtalen tiltres av en eller flere av de øvrige i teurnet som da dcfineres som BE.

Det kan ikke inngås avtale med tannlege som har personlig ordning som provisjonstannlege.

BE skal arbeide med både prioritert og ikke prioritert klientell etter den plan som er fastsatt av
‘Ikcskommunen.

Det forutsettes at partene lokalt avtaler regler som skal gjelde dersom BE ikke opp’ller de
forutsetninger som den enkelte bonusavtale inneholder.

5 Fordeling av bonus
Bonuspotten skapes av den innijening fylkeskommunen får fra BEs arbeid med ikke prioritert
klientell (betalende klientell) fratrukket inntekter fra tannteknikerarbeid. Fordelingen av
bonuspotten avtales mellom partene. Bonusavtalen skal fastsette bonuspottens proscntvise
fbrdeling i to deler (DEs og fylkeskommunens andel).

I-leIe fylkeskommunens prosentvisevise andel går inn som ordinære pasientinntekter. En del
av frikeskommunens andel kan etter fylkeskommunens avørelse disponeres ved
vedkommende klinikk til for eksempel utstyr. kompetanseutvikling og miljotiltak.

Fordelingen av bonusen mellom personellet i BE skal fastsettes i honusavtalen.

Personell tilsatt i vikariater ol. må ha minst tre måneders sammenhengende tjeneste i
bonusåret w å kunne omfattes av eventuell bonusavtale.

6 Beregiling og utbetaling av honus
Beregning av bonusen skal bygge på regnskap for regnskapsåret.

Partene kan i bonusavtalen fastsette eventuell tidspunkt for a’konto-uthetaling i bonusåret og
avregning i fhrhold til dette.

Utbetaling av bonus skal regnes med i feriepengegrunnlaget.

7 Opphør av tilsettingsforhold i fylkeskommunen
Fylkeskommunen kan si opp bonusavtalen med virkning fra utløpet av den kalendermåned
oppsigelse er meddelt, uavhengig av hvem som sier opp tilsettingsforholdet. Det foretas
avregning ved dato for opphør.


