TARIFFnytt
Nr:
Dato:

1/2019/ATT
06.02.2019

Sendt til: Virksomheter bundet av Særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger

Enighet i forhandlinger om Legesæravtalen
Hovedorganisasjonen Virke og Den norske legeforening kom tirsdag 5. februar til enighet i forhandlinger om ny
særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger.
Det var et mål i årets forhandlinger å videreutvikle særavtalen i en retning som bidrar til å sikre konkurransekraft og
forutsigbarhet for virksomhetene. Vi er fornøyd med at vi denne gang har lykkes med å komme til enighet på viktige
områder i forhold til dette.
Virke fikk gjennomslag for utvidelse av rammen for plassering av alminnelig dagarbeidstid. Tidligere skulle
arbeidstid som ikke er vaktarbeid som hovedregel legges i tidsrommet mandag til fredag mellom kl. 07.00 og 17.00.
Nå er rammen utvidet frem til kl. 18.00. I tillegg kan leger som ikke går i vakt pålegges kveldsarbeid frem til kl.
19.00 i ukens fem første dager inntil en gang per måned i gjennomsnitt. Dette er tilsvarende bestemmelse som for
de offentlige helseforetakene, og er noe som har vært svært viktig å få på plass også i særavtalen.
I tillegg er vi enige om å implementere faste stillinger for leger i spesialisering. Også dette har vært viktig å få på
plass i særavtalen, og er tilsvarende bestemmelser som for de offentlige helseforetakene.
Videre er det avtalt bestemmelser om rullerende arbeidsplaner og prosedyrebestemmelser for etablering, endring
og oppsigelse av arbeidsplaner, samt vaktfritak for gravide i siste trimester og livsfasepolitikk. Det er også avtalt
permisjon til kurs, kongresser og møter og i forbindelse med doktorgradsdisputas.
Protokollen fra forhandlingene og den nye særavtalen finner dere HER
Det vil så snart som mulig bli arrangert en tariffkonferanse om legesæravtalen hvor vi vil gå nærmere gjennom de
konkrete resultatene. Invitasjon til denne vil bli sendt ut så snart vi har avklart tidspunktet.
For spørsmål, kontakt Virke på telefon 22 54 17 00 (tast 1 for rådgivning og velg deretter 1 for arbeidsrett) eller
send epost til arbeidsrett@virke.no .

Vennlig hilsen
Hovedorganisasjonen Virke
Stian Sigurdsen (/s/)
fungerende direktør for politikk og tariff
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