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Kjære medlemmer 

Vi er inne i en krevende tid med spesielle 

utfordringer. Det er brudd i forhandlingene med 

KS om ny særavtale og meklingsfristen er satt til 

midnatt natt til 15. oktober. Vi mener det er helt 

nødvendig å få på plass en avtale som begrenser 

dagens omfattende unntak fra arbeidsmiljøloven. 

Vårt krav er at legevaktsarbeid utover 7 timer 

aktiv vakt eller 28 timer beredskap pr uke i snitt 

må baseres på samtykke fra den enkelte 

lege.  Kommer vi ikke til enighet i meklingen er 

vi villige til å ta en konflikt og mulig streik. Vi vil 

holde dere løpende oppdatert fremover. De som 

det er aktuelt å ta ut i en eventuell streik vil få 

informasjon i forkant. 

 

 

OM NORMALTARIFFORHANDLINGENE 
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Koronasituasjonen gjorde at normaltariffoppgjøret ble ekstra krevende for årets 

forhandlingsdelegasjon. Allmennlegeforeningen var der representert ved styremedlem Tor Magne 

Johnsen, nestleder Ivar Halvorsen og meg. Staten har i alle de andre oppgjørene i år signalisert en 

stram økonomisk linje og frontfaget endte i år på beskjedne 1,7 %. Det sammen med et overheng 

på 1,3% og økonomiske innstramninger ga et svært begrenset forhandlingsrom. Med dette 

bakteppet var vårt viktigste mål i årets forhandlinger å få videreført covid-takstene også etter 1. 

november. Noe overraskende signaliserte staten tydelig at de ikke hadde intensjon om å videreføre 

covid-takstene i disse forhandlingene, og dette var hovedårsaken til at forhandlingene trakk ut i 

tid. Samlet blir det grunnet overheng og lavere kostnadsindekser for 2021 et nulloppgjør. Det 

betyr at takstene videreføres uendret i avtaleperioden frem til 31.6.2021. 

  

Normaltariffen er en forskrift og ikke en tariffavtale. Det er derfor ingen mulighet for mekling eller 

konflikt som streik. Det eneste alternativet er i så fall å gå til brudd slik vi gjorde i 2018. Resultatet 

av dette bruddet var likevel at staten ensidig bestemte ny normaltariff basert på deres siste 

tilbud. Gitt den helt spesielle situasjonen og en mulig konflikt på KS-området valgte vi etter nøye 

vurderinger å ikke bryte forhandlingene i år. Det er likevel svært urovekkende at staten ikke viser 

større bekymring for utviklingen i fastlegeordningen. De burde bruke nettopp denne 

forhandlingsarenaen til utvikling av ordningen og ikke bare behandle det som et klassisk 

lønnsoppgjør. Riktig nok kom det med Handlingsplanen for allmennlegetjenesten en styrking av 

basistilskuddet med innføring av knekkpunkt og grunntilskudd fra 1. mai i år som blir videreført, 

men situasjonen i fastlegeordningen er på ingen måte stabilisert, og vi mottar ukentlig meldinger 

om kommuner med store rekrutteringsutfordringer. 

  

Skal vi lykkes i snu denne utviklingen må staten ta et helt annet ansvar. For å understreke 

Legeforeningens misnøye med både det aktuelle resultatet og forhandlingssituasjonen generelt, 

gikk vi i år til det skritt å ta inn en ensidig protokoll: 

  

"Fastleger og avtalespesialister er næringsdrivende leger som jobber innenfor strengt regulerte 

rammer og en bundet økonomi. Ordningene er ment å være avtalestyrt. For at ordningene skal 

fungere som forutsatt, må takstoppgjøret være den viktigste arenaen for å diskutere økonomi og 

virkemidler for å sikre bærekraftige ordninger i samsvar med helsepolitiske mål og 

samfunnsutviklingen. Legeforeningen ser med økende bekymring på at disse forhandlingene ikke 

bidrar til nødvendig utvikling av ordningene. Dette er en tendens vi mener har eskalert gjennom 

mange år, til tross for at helsemyndighetene i avtaleperioden stadig peker på denne 

forhandlingsarenaen for avklaring av ulike økonomiske krav. 

Takstoppgjøret fungerer ikke i dag som en arena der ordningene tilpasses dagens realitet, verken 

mht kostnadsutvikling eller faglig utvikling. Dette har etter Legeforeningens syn bidratt til 

den vanskelige situasjonen i dagens fastlegeordning med underfinansiering og manglende samsvar 

mellom rettigheter og plikter. 
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Årets forhandlinger varsler ingen ny retning for hvordan partene skal samarbeide om 

virkemiddelbruken og utvikle økonomien i oppfølgningen av handlingsplanen for 

fastlegeordningen. En endring er av avgjørende betydning for å gjenopprette tiltroen til næring 

som driftsform for leger." 

  

Vi vil selvfølgelig følge opp dette i den videre kontakten med Helse- og omsorgsdepartementet og i 

trepartssamarbeidet. Styret i Allmennlegeforeningen vil nå sammen med 1.landsrådene starte 

forberedelsene til neste års forhandlinger og se nærmere på behovet for endringer. Vi skal møtes 

allerede om 14 dager.  Har du innspill kan du sende oss det til af@legeforeningen.no 

  

Det er viktig at dere benytter covid-takstene og de mulighetene de gir. Vi minner derfor om 

tidligere medlemsbrev som tok for seg nettopp disse.  

  

Se også pressemeldingen og  medlemsbrevet fra Legeforeningen fra 6. oktober. 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Nils Kristian Klev 

leder Allmennlegeforeningen 
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