Personalforvaltning

Unntatt etter offl §23

Dato: ..........................................................20.03.2020
Saksbehandler: ......................................Rune Braseth
Telefon direkte: .........................................75 55 50 35
Deres ref.: ....................................................................
Løpenr.: .....................................................24993/2020
Saksnr./vår ref.: ...........................................2019/4778
Arkivkode: ..............................................................515

Legeforeningen
V/HTV Marius Edvardsen og
VTV Hallgeir Mæsel Kolvik

Administrativ beslutning om avlønning på opprettet luftveislegevakt
Bodø kommune besluttet den 16.03.20 at det skulle opprette en egen legevakt som kan ta imot
personer med akutte luftveissymptomer og som har behov for legetilsyn. Opprettelsen av luftveislegevakten var også begrunnet i et oppstått behov for å avlaste ordinær legevakt, motvirke smitte
på legekontorene og kunne gi et alternativt tilbud for personer som har behov for helsehjelp. Den
nye luftveis-legevakten blir opprettet i lokalene til det gamle tannlegekontoret på Alstad, ved
Alstad barneskole.
Luftveis-legevakten ble operativ og bemannet fra og med torsdag 19. februar 2020.
For å sikre mobilisering og frivillighet til dette arbeidet har vi vært i dialog med Legeforeningen om
innretning og nivå for avlønning for deres medlemmer. Viser også for ordens skyld til
allmennlegeforeningens foreløpige veileder for etablering av luftveisklinikker;
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/yf/allmennlegeforeningen/nyheter/veileder-foretablering-av-luftveisklinikker/
Arbeidsgiver og Legeforeningen er enige om å ta utgangspunkt i fremforhandlet og revidert tabell
mellom partene.

Personalforvaltning
Postadresse:
Postboks 319, 8001 Bodø
Besøksadresse:
Vollveien 30, 8011 Bodø

Telefoner:
Sentralbord:
Ekspedisjon:
Telefax:

75 55 50 00
75 55 50 00

Elektroniske adresser:
postmottak@bodo.kommune.no
Rune.Braseth@bodo.kommune.no
www.bodo.kommune.no

Orgnr.:
972 418 013
Bankkonto:
4500 55 00080

Legeforeningen har også fulgt opp internt blant sine medlemmer arbeidsgivers forslag til avlønning
på luftveis-legevakt.
Basert på alle innspill som er fremkommet har vi besluttet med virkning fra dagens dato at
avlønning til luftveis-legevakt blir som følger:
1. Satsene for kommuneoverlege i revidert tabell 2019 benyttes for leger som bemanner
luftveislege-vakt i perioden det er behov for å opprettholde dette tilbudet.
2. Ikke spesialist avlønnes med en årslønn på kr 979 200,- mens spesialist får kr 1 067 746,-.
3. Fastsettelsen av lønn er foretatt med grunnlag i Hovedtariffavtalens kapittel 5 og lokalt
fremforhandlet tabell.
4. Næringsdrivende leger som påtar seg arbeid i luftveis-legevakt tilstås kr 3000,- som en
dagsats i praksiskompensasjon. Dette er beregnet å skulle dekke driftsutgiftene for
næringsdrivende leger.
5. Individuelle og midlertidige arbeidsavtalene inngås i samsvar med arbeidsmiljølovens
bestemmelser, og med grunnlag i § 14-9 (2), bokstav a), arbeid av midlertidig karakter.
6. Utløpsdato for arbeidsavtalene er i utgangspunktet 01.06.20. Arbeidet kan opphøre før
utløpsdato dersom tiltakene som begrunner ansettelsen opphører.
7. Rett til ulempetillegg utløses etter hovedtariffavtalen kapittel 1 § 5. Dette gjelder lørdagsog søndagstillegg, helg- og høytidstillegg, kvelds- og nattillegg. Overtidsarbeid godtgjøres
etter hovedtariffavtalen kapittel 1 § 6, punkt 6.5, for dagarbeidstakere. Prosentsatsen er
avhengig av hvilket tidsrom overtidsarbeidet utføres.
8. Kommunen beholder trygderefusjoner og egenandeler. Staten har åpnet opp for utvidede
takstmuligheter, blant annet for arbeid etter klokken 16. Les mer på helsedirektoratet.no
9. I tillegg til den yrkesskadedekningen som følger av hovedtariffavtalen skal kommunen
tegne yrkesskadeforsikring for alle midlertidige og fast ansatte. KS er i dialog med staten
for å avklare om smitte av koronavirus vil kunne godkjennes som yrkessykdom av NAV
etter gjeldende yrkessykdomsforskrift.
10. Alle midlertidige og fast ansatte vil også være omfattet av kommunens
gruppelivsforsikring. Gruppelivsforsikringen sikrer de etterlatte erstatning ved dødsfall.
Dette gjelder dødsfall som følge av skade og sykdom, både i arbeid og på fritid.
Gruppelivsforsikringen gjelder også dersom dødsfallet skyldes smitte av koronavirus.
Vi er enig med Legeforeningen at situasjonen må vurderes fortløpende og at evaluering kan tilsi at
beslutning av dagens dato må endres/justeres på kort varsel.
Denne avlønningen og ordningen gjelder inntil videre/ny beslutning foreligger, og så lenge det er
et behov for å opprettholde en luftveis-legevakt i Bodø kommune.
Med hilsen

Rune Braseth
Assisterende HR-sjef
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift
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Kopi til:
Finn Albrigtsen
Odd Sigmund Steinvik
Arne Myrland
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