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Etter statsministrenes beslutning på topp-
møtet i mars i år, skal dette skje gjennom en 
aksjonsplan. Aksjonsplanen inneholder en 
rekke konkrete forslag som landene kan ta 
i bruk. EU-kommisjonen forventer at 3 % 
forskningsinvestering med størst økning fra 
privat sektor, vil bidra til 0,5 % økning av 
den økonomiske vekst og 400 000 nye 
jobber hvert år fra 2010.

– Aksjonsplanen er også en mulighet for 
Norge til å la seg inspirere, utfordre og 
«presse» gjennom prestasjonssammenlik-
ninger (benchmarking). Den kan sånn sett 
bety drahjelp til å nå det norske målet: gjen-
nomsnitt av OECD-nivået innen 2005, 
oppsummerte Gard Titlestad.
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Yrkesforeninger

Det ble en pike!
24. mars passerte Alment praktise-
rende lægers forening 4 000 
hovedmedlemmer, og det med et 
kvinnelig tilskudd på stammen.

– Vi har «voktet» på medlemstallet en stund 
og Anders Taraldset i Legeforeningens 
registeravdeling har sendt jevnlige 
rapporter, sier Aplfs leder Kjell Maart-
mann-Moe. – 19. mars kunne han rappor-
tere at vi var 3 999, og fem dager senere 
rundet vi altså fire tusen.

– Økningen i medlemsmassen betyr for 
det første at vi blir flere og flere allmenn-
leger, noe som er gledelig i seg selv, sier 
Maartmann-Moe. – I tillegg betyr det, hvis 
medlemstallet holder seg, at Aplf får ett 
ekstra mandat til Legeforeningens lands-
styre, og en ekstra allmennlegestemme er 
ikke å forakte, sier han.

Antall medlemmer i Aplf har økt jevnt 
og trutt de siste årene. Medlemstallet har 
særlig skutt fart etter 1999, som følge av 
sterk stillingsvekst i årene før og etter 
etablering av fastlegeordningen.
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Forhandlingsresultatet i staten
Forhandlingene i staten for årets 
mellomoppgjør ble avsluttet like over 
midnatt 1. mai.

Ingen av hovedsammenslutningene var 
spesielt tilfredse med at det ikke er satt av 
penger verken til sentrale eller lokale lønns-
tillegg for 2003 – heller ikke Akademikerne, 
som krevde penger til lokale forhandlinger.

Akademikerne er imidlertid fornøyd med 
at det blir nye forhandlinger dersom lønns-
økningen for arbeidere og funksjonærer 
i industrien i tariffperioden viser seg å bli 
0,1 % større enn for statsansatte.

For øvrig er medlemmene i Akademi-
kerne-Stat sikret forholdsvis bra lønnsvekst 
i perioden under ett, takket være et godt 
oppgjør i 2002.

Legeforeningens statsansatte anbefales 
å bruke hovedtariffavtalens punkt 2.3.4 
Særlige grunnlag (se www.lege-
foreningen.no/index.db2?id=11606) som 
utgangspunkt for lokale lønnstillegg. Dette 
på bakgrunn av at staten har problemer med 
å beholde og rekruttere kvalifiserte leger til 
mange stillinger, for eksempel ved universi-
tetene, i trygdeetaten og innen den sentrale 
helseforvaltningen. Uansett blir det viktig at 
både det enkelte medlem og de lokale 
tillitsvalgte skolerer seg i lokale forhand-
linger fremover.

Marta Ebbing

Legeforeningens representant i Akademikerne-
Stat

Brudd i forhandlingene 
i Oslo kommune
Natt til 1. mai kl 03 30 ble det 
brudd i årets lønnsforhandlinger 
mellom Oslo kommune og Akade-
mikerne.
Etter vanskelige forhandlinger fant Akade-
mikerne det nødvendig å bryte, med 
bakgrunn i at kommunen la frem sitt eneste 
og siste tilbud som betydde et nulloppgjør 
for alle ansatte i Oslo kommune.

Det eneste elementet som kunne ha snev 
av økonomi i tilbudet, var en reforhand-
lingsklausul som sikret partene en rett til 
å gjenoppta forhandlingene i januar/februar 
2004 dersom lønnsavviket mellom de 
ansatte i Oslo kommune og de ansatte 
(arbeidere og funksjonærer) i NHO-
området var større en 0,1 %.

Selv om Akademikerne mente at dette 
nye prinsippet om en kobling opp mot 
ansatte i NHO-området var svært interes-
sant, valgte man likevel å bryte.

At et tilsvarende tilbud ble akseptert 
av Akademikerne i statlig sektor, var blant 
annet fordi de ansatte i staten, på grunn av 
lønnsoverhenget fra i fjor, var sikret en 
større lønnsvekst enn i Oslo kommune.

De ansatte i statlig og kommunal sektor 
er på grunn av overhenget sikret en lønnns-
vekst på mellom 4 og 4,5 %, mens de 
ansatte i Oslo kommune kun vil være sikret 
en lønnsvekst på omlag 3,5 %.

Dette avviket mente Akademikerne var 
for stort, og at det ikke gagner Oslo 
kommune muligheter til å rekruttere og 
beholde den nødvendige kvalifiserte 
arbeidskraft den trenger for å sikre innbyg-
gerne et tilfredsstillende tjenestetilbud.

Mekling i lønnsoppgjøret i Oslo 
kommune startet fredag 9. mai.
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