
Side 1 af 5 
 

 
KL 
 
 
 
 

Foreningen af Speciallæger 
Yngre læger 

  
SAG-2017-04664  

  
  

Tid: Den 9. maj, kl. 14.00 
  
Sted: KL  
  
Emne: Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster med tilhørende protokollater 

inden for Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger's forhandlingsområde.  
 

  
Deltagere: Repræsentanter for Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger og 

repræsentanter for KL. 

FORHANDLINGSPROTOKOL 
Parterne er enige om at indstille aftaler og overenskomster med tilhørende 
protokollater fornyet på følgende vilkår. Fornyelserne sker inden for 
rammerne af forliget med Forhandlingsfællesskabet af 28. april 2018. 

 Overenskomst for kommunallæger (15 -37 timer). 

 Overenskomst for speciallægekonsulenter i Københavns Kommune. 

 Protokollat vedrørende afdelingslæger, 1. reservelæger og reservelæger i 
Københavns Kommune. 

 Protokollat vedrørende læger, der udfører klinisk arbejde i 
kommunerne. 
 

 
Overenskomst for kommunallæger (15 – 37 timer) 

 
 

1. LOKAL LØNDANNELSE  

1.1 Modernisering af forhandlingsretten 

Parterne er enige om, at forsøgsordningen i henhold til 

overenskomstens § 9, stk. 6 om andre lønforhandlingsregler gøres 

permanent. 

 

 
2. LØN 

Lønnen hæves med fuldt gennemslag, således at grundlønnen hæves 
med 2.171 kr. årligt (31/3 2000-niveau) fra 430.127 kr. årligt (31/3 2000-
niveau) til 432.298 kr. årligt (31/3 2000-niveau) 
 
Udgift:    0,117 mio. kr. 
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3. HØJERE INDIVIDUEL ARBEJDSTID 
Parterne er enige om, at forsøgsordningen i henhold til overenskomstens 
§ 15 med mulighed for, at den enkelte medarbejder kan indgå en aftale 
med sin leder om en højere individuel arbejdstid end gennemsnitligt 37 
timer pr. uge gøres permanent.  

 
 

4. FORENKLING 
§ 16 om udgifter til tjenesterejser udgår redaktionelt af overenskomsten, 
da parterne er enige om, at kommunallæger godtgørelse for udgifter ved 
tjenesterejser ud fra de regler, der gælder ved ansættelsesmyndigheden. 

 
 

Overenskomst for speciallægekonsulenter i Københavns 
Kommune 

 
 
5. LØN 

Grundlønnen forhøjes pr. 1. april 2019 til følgende pr. ugentlig time: 
 

Konsulenter med mellem 4 og 12 timers gennemsnitlig ugentlig 
beskæftigelse: 

Aflønning sker efter følgende skala: 

Gennemsnitligt 
ugentlig timetal 

Årligt grundbeløb 
(31/3 2000-niveau). 

Kr. 

[O.15]Årligt grundbeløb pr. 1. 
april 2019 (31/3 2000-niveau). 

Kr. 

4 73.066 73.307 

5 91.509 91.811 

6 109.850 110.213 

7 127.992 128.414 

8 146.435 146.918 

9 164.676 165.219 

10 182.817 183.420 

11 201.260 201.924 

12 219.501 220.225 

Lønseddeltekst: Grundløn 

Aflønning for konsulenter med 3 timers gennemsnitlig ugentlig 
beskæftigelse ændres pr. 1. april 2019 fra 495,42 kr. (31/3 2000 
niveau) til 497,05 kr. (31/3 2000 niveau) pr. påbegyndt time. 

 

6. ATP - ARBEJDSGIVERBIDRAG 
ATP-bidraget A-SATS indføres i overenskomsten pr. 1. april 2019: 
 
For speciallægekonsulenter gælder følgende ATP-satser:  

Antal timer pr. måned  

A-sats 

Egetbidrag  
pr. måned  

Arbejdsgiverbidrag 
pr. måned  

117 timer  94,65 kr.  189,35 kr.  

> 78 timer og < 117 timer  63,10 kr.  126,25 kr.  

> 39 timer og < 78 timer  31,55 kr.  63,10 kr. 

 
 



 

3 

 

Protokollat vedrørende afdelingslæger, 1. reservelæger og 
reservelæger i Københavns Kommune 

 
 
7. UÆNDREDE VILKÅR 

Protokollatet fornyes på uændrede vilkår – der foretages redaktionelle 
ændringer i redigeringsfasen. 

 
 

Protokollat vedrørende læger, der udfører klinisk arbejde i 
kommunerne 

 
 
8. UÆNDREDE VILKÅR 

Protokollatet fornyes på uændrede vilkår. 
 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 

9. DÆKNINGSOMRÅDE 
Udviklingen i det nære sundhedsvæsen aktualiserer overvejelser om 
forskellige modeller for anvendelse og organisering af lægelig klinisk 
arbejdskraft i kommunerne.  
 
KL, FAS og YL ønsker at drøfte disse temaer i overenskomstperioden, 
herunder kommunernes opgaveportefølje og behovet for lægelig klinisk 
arbejdskraft i kommunerne på området. 
 
 

10. IKRAFTTRÆDEN OG ØKONOMI 
Hvor intet andet er nævnt, træder de udgiftskrævende ændringer i kraft 
pr. 1. april 2019. 
 
Samlet udgift udgør 0,111 mio. kr. for Overenskomst for 
kommunallæger (15 – 37 timer) og 0,023 mio. kr. for Overenskomst for 
speciallægekonsulenter i Københavns Kommune svarende til 0,35 % af 
lønsummen. 
 
Puljeopgørelse og puljeanvendelse fremgår af bilag A. 

 
 

11. AFSLUTNING 
Forliget er indgået under forudsætning af en samlet ramme for 
organisationsforhandlingerne under et på 0,35 %. 
 
Parterne er enige om, at samtlige krav hermed er afhandlet. 
 
I forbindelse med redaktionen af overenskomsten, kan der foretages 
forenklinger og redaktionelle ændringer i det omfang, der kan opnås 
enighed herom. Parterne er enige om, at dette ikke i væsentlig grad må 
forsinke udsendelsen af overenskomster og aftaler, da parterne lægger 
meget vægt på en hurtig udsendelse.  
 
Aftaler og overenskomster med bilag, kutymer og sædvaner, der ikke 
positivt er omtalt i ovenstående, og som er opsagt af parterne, er aftalt 
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videreført efter 31. marts 2018, dog med de justeringer der er en 
konsekvens af de aftalte ændringer. 
 
Parterne er enige om, at samtlige udvekslede arbejdspapirer i forbindelse 
med udarbejdelse af nærværende forlig med tilhørende bilag er 
bortfaldet. 
 
Parterne er enige om at indstille til de kompetente forsamlinger, at 
fornyelsen af ovennævnte overenskomster og aftaler sker på de vilkår, 
der er anført ovenfor. Arbejdsgiverne har tilkendegivet, at såfremt 
nærværende aftale ikke bliver godkendt, starter forhandlingerne herefter 
med udgangspunkt i de nugældende overenskomster og aftaler. 
 

 
 

 
 

For  For 
KL Foreningen af Speciallæger 

 
Gitte Lind Lyngskjold Kasper Axel Nielsen 
 
Emil Rosenlund Andersen Lisbeth Lintz 

 
 

 For 
 Yngre Læger 

 
Lene Esbensen 
 
Camilla Noelle Rathcke 
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Bilag A 
 

Puljeopgørelse og puljeanvendelse 
 
Puljeopgørelse 
 
Post Mio. kr. 

Kommunallæger: 

0,35 % af lønsummen 0,111 mio. kr. 

Provenu ved permanentgørelse af 
forsøgsordninger (0,02%) 

0,006 mio. kr. 

Midler til anvendelse i alt: 0,0117 mio. kr. 

Speciallægekonsulenter: 

0,35% af lønsummen 0,023 mio. kr. 

Midler til anvendelse i alt: 0,023 mio. kr. 

 
 

Puljeanvendelse 
 

Post Mio. kr. 

Kommunallæger: 

Lønnen hæves med fuldt gennemslag, således at 
grundlønnen hæves med 2.171 kr. årligt (31/3 
2000-niveau) fra 430.127 kr. årligt (31/3 2000-
niveau) til 432.298 kr. årligt (31/3 2000-niveau) 

0,117 mio. kr. 

Midler anvendt i alt: 0,117 mio. kr. 

Speciallægekonsulenter: 

Honorarforhøjelse 0,023 mio. kr. 

Midler anvendt i alt:  0,023 mio. kr. 

 
 


