TANNHELSE ROGALAND FKF

MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtenr:
Møtedato:
Møtested:

STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF
4/08
12.06.2008
Tid: 13.00
Rogaland spesialisttannklinikk, Tastagaten 30/32, Stavanger

Eventuelt forfall meldes til tlf. Helene Haver på helene.haver@tannrogfkf.no eller tlf
51 51 69 94. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
I forkant av styremøte blir det omvisning på Rogaland spesialisttannklinikk kl 12.30.
Godkjenning av protokoll fra sist møte, 25.4.2008.
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08/132
MÅNEDSRAPPORT PR APRIL 2008

16/08

08/6
OPPFØLGING AV OU-PROSESSEN 3T I TANNHELSE ROGALAND
STATUS PR JUNI 2008

17/08

08/150
U.off. § 6
REVISJON AV BONUSAVTALEN 2008

18/08

08/147
U.off. § 5a
FORHANDLINGER ETTER HTR 4.A.2

1/08

08/222
LOKALE FORHANDLINGER 2008 KAP 4 OG KAP 5

Eventuelt:
Orienteringssaker
- Ny plan for Tannhelse Rogaland FKF 2008 – 2011, utkast 4. Utkastet sendes
styremedlemmer på mail. Utkastet gjennomgås på styremøte.

Stavanger, 05.06.2008
Knut Vassbø
Styreleder

Helene Haver
sekretær

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-15/08
Møtedato: 12.06.2008

MÅNEDSRAPPORT PR APRIL 2008
Saksgang: Møtesaksnr.: Utvalg:

Møtedato

11/08

STR

25.04.2008/

15/08

STR

12.06.2008/

vedtatt

Innstilling:
Månedsrapport pr.30.04.2008 tas til orientering.

Arkivsaksnr.:08/132-4
Reg.dato: 05.06.2008

Løpenr: 659/08
Arkivnr: 210 &14

Votering:

Annet forslag

Saksutredning:
MÅNEDSRAPPORT PR APRIL 2008
Trykte vedlegg:

Månedsrapport pr 30.4.2008

1. Bakgrunn:
Månedsrapporten utarbeides hver måned på bakgrunn av regnskap og innrapporterte
data fra klinikk/distrikt.

2. Problemstilling:
Saken gjelder rapport pr. 30.04.2008 om drift og regnskap, samt prognoser for
samme for Tannhelse Rogaland FKF.

3. Saksopplysninger:
Prognose utfra regnskap pr. april er en mindreutgift på 1,4 mill. Dette skyldes økt
inntjening i mars og april, utover økte utgifter, som er anslått til 3 mill. Utgiftsøkningen
skyldes økt aktivitet (økt behandling upriorterte grupper) og økte priser.
Som følge av innstramming i innkjøp for slutten av året i 2007 er forbruket noe
høyere i januar og februar. Dette forventes å utjevnes når opparbeidet etterslep på
innkjøp er innhentet.
Tjenesteproduksjon er i samsvar med bestilling og driftsplan

4. Fylkestannlegens vurderinger:
På dette tidspunkt er det ikke signaler om netto overskridelser i regnskap eller avvik i
driftsplan.
Driften er preget av god bemanning. Dette gjelder både inntjening / behandling av
uprioritert klientell og tilbud til prioriterte grupper.

Forslag til vedtak:
Månedsrapport pr.30.04.2008 tas til orientering.

Magnar Torsvik
fylkestannlege

Arkivsaksnr.:08/132-4
Reg.dato: 05.06.2008

Løpenr: 659/08
Arkivnr: 210 &14

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-16/08
Møtedato: 12.06.2008

OPPFØLGING AV OU-PROSESSEN 3T I TANNHELSE ROGALAND FKF
STATUS PR JUNI 2008
Saksgang: Møtesaksnr.: Utvalg:

Møtedato

Votering:

5/08

STR

05.02.2008/

Annet forslag

10/08
13/08

STR
STR

05.03.2008/
25.04.2008/

Innstilling vedtatt
Annet forslag

16/08

STR

12.06.2008/

vedtatt

vedtatt

Innstilling:
1. Saken tas til orientering.
2. For en periode av inntil et år gis det anledning for inntil 4 team, en time pr.
dag, innenfor normal arbeidstid, å avlønnes med provisjon. Provisjonslønnen
fastsettes tilsvarende avtalen for overtidspraksis.

Arkivsaksnr.:08/6-7
Reg.dato: 05.06.2008

Løpenr: 660/08
Arkivnr: 031

Saksutredning:
OPPFØLGING AV OU-PROSESSEN 3 T I TANNHELSE ROGALAND FKF –
STATUS PR JUNI 2008
1. Bakgrunn:
I styremøte 5.03.08 ble oppgradert tiltaksoversikt for OU-prosjekt (3 T) drøftet, og i
sak 10/08 ble det gjort følgende vedtak:
Tiltakslisten tas til orientering. 3-T prosessen settes opp som egen sak på hvert
styremøte framover.

2. Problemstilling:
Saken gjelder framdrift og arbeid med tiltak i 3-T prosessen etter styremøte 25.04.08.

3. Saksopplysninger:
Disse tiltakene er det arbeidet med siden forrige sak:
1. Revisjon av bonusavtalen er gjennomført. (ref egen sak)
2. Det er mottatt ny rapport (følger saken som vedlegg) fra gruppen som har
arbeidet med status. Tiltak som foreslås er:
a. Utlysing av konkurranse om slagord for Tannhelse Rogaland. Det tas
sikte på at dette blir iverksatt med offentliggjøring av resultat på
personellmøte i september.
b. Oppgradering og fornyelse av telefontjenester og presentasjon i
katalog.
c. Etablering av presentasjon via skjerm på venterom.
d. Gjennomgang og opprustning av skilting.
3. Kartlegging av behov for kompetanseheving er igangsatt
4. Partsammensatt utvalg for utredning av funksjonsbeskrivelser for
klinikkoordinator, klinikksjef og resepsjonsmedarbeidere er nedsatt.
5. Det skal avklares med organisasjonene muligheten for avtaler for
overtidspraksisavtaler.
6. Oppretting av stilling som ledende tannpleier foreslås utprøvet i Sandnes –
innspill til revisjon av plan for tannhelsetjenesten.
7. Bruk av ”overtidspraksis” for team, en time pr. dag, innenfor normal arbeidstid,
foreslås utprøving av. Det gis anledning for inntil 4 team i en prøveperiode.

4. Fylkestannlegens vurderinger:
En del av tiltakene, som er foreslått i 3-T prosessen, vil det være en fordel og prøve
ut og evaluere i liten skala, før eventuelt dette foreslås som ordninger som gjelder for
hele Tannhelse Rogaland. Dette gjelder endret organisering av tannpleiertjenestene,
som styret som styringsgruppe for planarbeidet, vil få til vurdering. Videre gjelder det
utprøving av at tannhelseteamene gis anledning til å arbeide med provisjon,
tilsvarende overtidspraksis, en time pr. dag. Prøveperioden bør være inntil et år, med
påfølgende evaluering.

Arkivsaksnr.:08/6-7
Reg.dato: 05.06.2008

Løpenr: 660/08
Arkivnr: 031

Forslag til vedtak:
1. Saken tas til orientering.
2. For en periode av inntil et år gis det anledning for inntil 4 team, en time pr.
dag, innenfor normal arbeidstid, å avlønnes med provisjon. Provisjonslønnen
fastsettes tilsvarende avtalen for overtidspraksis.

Magnar Torsvik
fylkestannlege

Arkivsaksnr.:08/6-7
Reg.dato: 05.06.2008

Løpenr: 660/08
Arkivnr: 031

Arkivsaksnr.:08/222-3
Reg.dato: 05.06.2008

Løpenr: 663/08
Arkivnr: 515

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-1/08
Møtedato: 12.06.2008

LOKALE FORHANDLINGER 2008
KAP 4 OG KAP 5
Saksgang: Møtesaksnr.: Utvalg:

1/08

STR

Møtedato

12.06.2008/

Innstilling:
Skissert opplegg for forhandlinger godkjennes.

Arkivsaksnr.:08/222-3
Reg.dato: 05.06.2008

Løpenr: 663/08
Arkivnr: 515

Votering:

Saksutredning:
LOKALE FORHANDLINGER 2008 KAP 4 OG KAP 5
Trykte vedlegg:

Oppsummering av drøftingsmøte 30.mai 2008 ver lokale forandlinger
kap 4 og 5 2008

1. Bakgrunn:
Bakgrunn for saken er gjennomført hovedtariffoppgjør for kommunesektoren
pr 1.5.2008.

2. Problemstilling:
Saken gjelder gjennomføring av lokale forhandlinger, kap. 4 og kap. 5 i Tannhelse
Rogaland FKF høsten 2008.
3. Saksopplysninger:
I sentralt oppgjør ble resultatet for arbeidstakere i Kap 4 (i Tannhelse Rogaland
renholdere, tannhelsesekretærer og tannpleiere):
Resultatet av meklingen er at det er avtalt lønnstillegg både for 2008 og 2009.
Oppgjøret innebærer en økonomisk ramme på 6,34 prosent for 2008. Det avsettes
1,6 prosent av rammen til lokale forhandlinger pr. 1. mai 2008.
Med virkning fra 1. mai 2008 endres minstelønnen slik:
Ufaglærte får begynnerlønnen hevet fra 217 100 til 223 700 (3,0 %). Etter 10 års
ansiennitet får de minimum 280 000, en økning på 14 200 (5,3 %). Etter 20 års
ansiennitet får de 290 000 (9,1 %).
Faglærte får begynnerlønnen hevet fra 243 200 til 263 100 (8,2 %). Etter 10 års
ansiennitet oppnår de minimum 306 000, en økning på 25 000 (8,9 %).
Stillinger med krav om høgskoleutdanning fikk et generelt tillegg på 9.700 kroner fra
1. januar 2009. Det medfører at denne gruppen får en lønnsøkning på til sammen 7
prosent. Fra meklingen får de hevet begynnerlønnen 1. mai 2008 fra 291 200 til 301
300, noe som tilsvarer en økning på 3,5 %. Etter 10 år øker minstelønnen til 343 000
(fra tidligere 330 100), noe som tilsvarer en økning på 3,9 %.
For kap 5 (i Tannhelse Rogaland gjelder det tannleger, inginører og jurist) er
lønnsreguleringen lagt til lokale forhandlinger. Rammen for disse fastsettes av
Lønnsutvalget som skal behandle dette i møte 2.6.2008.
Det er avholdt lønnspolitisk drøftingsmøte med organisasjonene 30.5.2008. referat
fra dette er vedlagt saken.
Fylkestannlegen har vært i møte med rådmannen v/ organisasjonsavdelingen for
informasjon om opplegg for forhandlinger i Rogaland fylkeskommune. Følgende
kjøreplan er lagt opp:
•

Kap 5 (starter) – (sak lønnsutvalget 2.06.08)

Arkivsaksnr.:08/222-3
Reg.dato: 05.06.2008

Løpenr: 663/08
Arkivnr: 515

•
•

Innsending krav 20.06.08
Forhandlinger uke 35 ( 25.08.- 29.08.)

•
•
•

Kap 4 (sak lønnsutvalget 3.09.08.)
Innsending krav 22.09.08
Forhandlinger uke 43 (20.10. – 24.10.)

4. Fylkestannlegens vurderinger:
Det er på nåværende tidspunkt ikke kjent hvilke rammer og føringer som legges til
grunn fra Lønnsutvalget. I den grad dette er kjent før styremøtet, vil dette bli informert
om i møtet.

Forslag til vedtak:
Skissert opplegg for forhandlinger godkjennes.

Magnar Torsvik
fylkestannlege

Arkivsaksnr.:08/222-3
Reg.dato: 05.06.2008

Løpenr: 663/08
Arkivnr: 515

