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CIRKULÄR 2005:21
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Arbetsgivarpolitik: 2005-2:8
Avdelningen för arbetsgivarpolitik
Förhandlingssektionen
Peter Hattendorff, Martina Gustavsson
Nyckelord: Huvudöverenskommelse,
Sveriges läkarförbund

Kommunstyrelsen
Landstingsstyrelsen
Regionstyrelsen i Skåne
respektive Västra Götaland
Medlem i Pacta
Personalfrågor

Huvudöverenskommelse 05 om lön och allmänna
anställningsvillkor m.m. med OFRs
förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund,
samt överenskommelse om avtal som inte omfattas
av Huvudöverenskommelse 05
Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut.
Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet och Arbetsgivarförbundet Pacta
träffade den 31 mars 2005 en Huvudöverenskommelse 05 med OFRs förbundsområde Läkare jämte i förbundsområdet ingående organisationer, Sveriges läkarförbund. Samtidigt träffades också överenskommelse om avtal gällande villkor för
medicine studerande som vikarierar på underläkareanställning (Med. stud 05) som
inte omfattas av Huvudöverenskommelse 05.
Till huvudöverenskommelsen bifogas ej Allmänna Bestämmelser – AB 05 – eftersom dessa förhandlingar fortgår med samtliga motparter. När förhandlingarna
kring AB 05 är genomförda kommer såväl AB 05 som samtliga protokollsanteckningar att införas i Huvudöverenskommelse 05 utan att någon ny överenskommelse träffas. Dessutom kommer specialbestämmelsen för läkare att anpassas
redaktionellt.
Nedan följer en kort redovisning av respektive del av överenskommelserna. I den
bifogade redogörelsen finns en fylligare beskrivning av innehållet i Huvudöverenskommelse 05.

Sveriges Kommuner och Landsting
118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
E-post: info@skl.se, www.skl.se
Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan
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Innehållet i Huvudöverenskommelse 05
•

En avtalsperiod fr.o.m. 2005-04-01 t.o.m. 2007-06-30.

•

För löneöversyn finns ett garanterat utfall för år 2005 om 2 % beräknat på
ett begränsat underlag enligt nedan. Det garanterade utfallet för 2005
beräknas per grupp.
-

Grupp 1: Specialistkompetenta läkare verksamma inom verksamhetsområdena Psykiatri inkl. Barn- och ungdomspsykiatri,
Geriatrik, Obstetrikgynekologi, Dermatologi-Venerologi,
Oftalmologi, Rehabilitering samt Reumatologi.

-

Grupp 2: Specialistkompetenta läkare verksamma inom verksamhetsområdet Primärvård samt läkare under specialiseringstjänstgöring (ST).

-

Parterna noterar att det finns en hög andel kvinnliga läkare inom
ovan nämnda verksamhetsområden. Syftet är att sätta fokus på
frågan om förekomst av oönskade löneskillnader mellan kvinnliga
och manliga läkare.

•

För löneöversyn finns ett garanterat utfall för år 2006 om 2 %, för år 2007
finns inget garanterat utfall.

•

Löneöversyn genomförs årligen per den 1 april.

•

Första löneöversynstillfället i nästa avtal är tidigast 1 april 2008.

•

Ett likalydande Löneavtal för landsting/regioner, kommuner och företag
tillhörande Pacta med tre vägar för löneöversyn enligt följande:
-

Lönesättning i dialog chef-medarbetare

-

Lönesättning genom traditionell förhandling

-

Möjlighet till överenskommelse om lokal förhandlingsordning

•

Bilagan ”Centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande
individuell lönesättning.”

•

Höjd lägsta lön för AT-läkare fr.o.m. 2006-04-01 till 22 500 kr/mån samt
tillägg till anmärkning om möjlighet att uppta förhandling om ny lön.
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Innehållet i Med. stud 05
•
•

Avtalet gäller tre hela år d.v.s. från 2005-04-01 till 2008-03-31.
Höjt lägsta arvodesbelopp fr.o.m. 2005-04-01 till 16 800 kr/mån
respektive fr.o.m. 2007-04-01 till 17 100 kr/mån.

Frågor kring innehållet i cirkuläret och dess bilagor besvaras av Peter Hattendorff
och Martina Gustavsson.

Rekommendation till beslut
Landstingsförbundets och Svenska Kommunförbundets styrelser och
Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse rekommenderar landstinget/regionen,
kommunen respektive berört kommunalförbund besluta, med anledning av träffad
Huvudöverenskommelse 05 med OFRs förbundsområde Läkare jämte i förbundsområdet ingående organisationer, Sveriges läkarförbund för tillämpning fr.o.m.
2005-04-01,
att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse 05,
att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal –
LOK 05 – i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet, samt
att anta överenskommelse om avtal (Med. stud 05) som inte omfattas av Huvudöverenskommelse 05.
Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för arbetsgivarpolitik
Förhandlingssektionen

Staffan Löwenborg

Peter Hattendorff

Bilagor: Huvudöverenskommelse 05 med Sveriges läkarförbund, Med. stud 05
Redogörelse till Huvudöverenskommelsen

