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O.05 delforlig for kommunallæger (15-37 timer) 

De kommunale arbejdsgivere og For-

eningen af Speciallæger indgik den 7. 

marts 2005 forlig om fornyelse af 

Overenskomst for kommunallæger 

(15-37 timer) pr. 1. april 2005. 

 

Delforliget sker inden for rammerne 

af KTO-forliget af 19. februar 2005. 

 

Forliget indeholder følgende hoved-

elementer: 

 
- Grundlønnen forhøjes pr. 1. april 
2005 med 7.235 kr. (31/3 2000-
niveau) fra 418.542 kr. (31/3 2000-
niveau) til 425.777 kr. (31/3 2000-
niveau). 

 
- Grundlønnen forhøjes pr. 1. april 
2006 med 4.350 kr. (31/3 2000-
niveau) fra 425.777 kr. (31/3 2000-
niveau) til 430.127  kr. (31/3 2000-
niveau). 
 
- Kvalifikationstillæg for kommunal-
læger med speciallægeuddannelse for-
højes med 985 kr. (31/3 2000-niveau) 
fra 34.675 kr. (31/3 2000-niveau) til 
35.660 kr. (31/3 2000-niveau). 
 
Kvalifikationstillæg for overlæger for-
højes med 2.290 kr. fra 80.655 kr. 
(31/3 2000-niveau) til 82.945 kr. (31/3 
2000-niveau). 

 

- Pensionsbidraget forhøjes pr. 1. 

april 2006 fra 17% til 17,1%. 

 

- Der er aftalt lokal løndannelse med 

en lokal udmøntning på 2,5%. 

 

- Endvidere er det aftalt, at §1 og §2 i 

delforlig om kompetenceudvikling af 

15. januar 2005 gælder. 

 
- Parterne er enige om, jf. overens-
komstens § 16, at anbefale, at der gi-
ves tjenestefrihed, når formålet med 
tjenestefriheden er at afslutte relevant 
speciallægeuddannelse. Der henvises i 
den forbindelse til bl.a. opgaveændrin-
ger for området i forbindelse med 
strukturreformen. 
  
Det kan indgå i kommunens overve-
jelser, om det lokalt er muligt at finde 
erstatning for den pågældende kom-
munallæge i perioden. 

 

Forliget kan ses i sin helhed på 

www.kl.dk/330414. 
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