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Avtalsbas

När arbetsavtalsrekommendationen för klinikernas vårdpersonal gjor-
des år 2009, stod det klart för Veterinärförbundet att en motsvarande 
rekommendation var av nöden också för de anställda veterinärerna 
inom den privata sektorn. Således gav förbundets styrelse ett uppdrag 
till företagarutskottet och till utskottet för privatsektorns arbetsavtal i 
samarbete utarbeta en rekommendation om arbetsavtal för anställda 
veterinärer på de privata djurklinikerna. Arbetet var svårt och tog 
lång tid. Sill sist och syvende kan vi konstatera att den dock blev 
färdig. Rekommendationen som styrelsen godkände står att läsa på 
förbundets webbsidor.

De privata djurklinikerna har en lång tradition av lokala avtal, 
vilket är en bra sak. Avtalen förutsätter att alla arbetstagare blir be-
mötta på en individuell nivå och erbjuder flexibilitet både via a vis 
klinikens omständigheter och i fråga om arbetstagarens livssituation.

Fritt formulerade ex tempore avtal utan normer lämpade sig bäst 
för en tid då klinikerna och deras ägarstruktur påminde om varan-
dra, de praktiska lösningarna var väl kända och kollegerna bekanta 
med varandra. Detta hör till en förgången tid. Nuförtiden är sen 
privata sektorn mera differentierad och förbundet nås kontinuerligt 
av nyheter om överslag ja till och med om olagligheter i arbets-
avtalsangelägenheter. Tidvis beror en del av oegentligheterna på 
okunskap och således innehåller rekommendationen för klarhetens 
skull åtskilliga lagrum som man alltid måste följa då arbetsavtal görs 
upp. Speciellt kan veterinärer i början av sin arbetskarriär ha det svårt 
att se sina rättigheter och sina skyldigheter. För arbetstagaren utgör 
rekommendationen en användbar utgångspunkt vid förhandlingar. 

Ur företagarnas perspektiv är rekommendationen värdefull. Det 
är en gemensamt överenskommen miniminivå som effektiv stävjar 
illojal konkurrens. Vi vill inte utveckla en bransch där konkurrensen 
grundar sig på att trampa på arbetsvillkoren där kliniker som sköter 
sig blir lidande. Det vore önskvärt att klinikernas arbetsavtal skulle 
baseras på rekommendationen så att man skulle efterfölja rekom-
mendationen i sådana saker man inte avtalat om tidigare. Det är 
också all anledning att kontrollera att existerande avtal uppfyller 
rekommendationens miniminivå. 

Arbetsavtalsangelägenheter är invecklade och avtalen avviker från 
varandra. Därför är det tidvis svårt att avgöra när villkoren är i enlig-
het med rekommendationen. Oberoende om du är arbetstagare eller 
-givare skall du i oklara fall modigt kontakta förbundets ombudsman 
för den privata sektorn. Hon hjälper till med tolkningar. 

Jag hoppas det inom förbundet i och med rekommendationen 
uppstår en regelbunden, permanent och levande diskussion mellan 
arbetstagare och – givare. På så sätt kan vi inom den privata sektorn 
befrämja vårt gemensamma mål om en yrkeskår som ror båten åt 
samma håll.
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