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Krav til fornyelse/ændring af overenskomster og aftaler for Djøfs, 
Ingeniørforeningen, IDA´s og HK/KOMMUNAL´s forhandlingsom-
råde vedrørende chefer i regionerne. 
 
 
Regionerne har sat en dagsorden, hvor borgernes behov og samfundets 
udfordringer er i fokus. Et stigende antal patienter og ønsket om fortsat 
kvalitetsudvikling kræver en stadigt bedre ressourceanvendelse, herunder 
at arbejdet hele tiden tilrettelægges smartere, at spild reduceres, at med-
arbejdernes tid bruges på det rigtige og at patientsikkerheden øges.  
 
For at sætte borgernes behov i centrum skal der endvidere ske en priorite-
ring af det, der giver værdi for borgerne, ligesom rammerne for arbejds-
tilrettelæggelse i højere grad skal understøtte patientforløbet og det tvær-
faglige samarbejde.  
 
Derfor er den overordnede målsætning for Regionernes Lønnings- og 
Takstnævn at indgå overenskomster og aftaler, der understøtter, at pati-
entfokus er omdrejningspunktet for både organisering, ledelse, behand-
ling og pleje, og som samtidig sikrer fokus på en høj effektivitet og kvali-
tet. 
 
I forhold til overenskomster og aftaler betyder det, at Regionernes Løn-
nings- og Takstnævn har fokus på at understøtte hensigtsmæssig arbejds-

15-12-2014 

Sag.nr. 14/3163 

Dokumentnr. 68658/14 

 

  

mailto:loa@djoef.dk
mailto:thh@ida.dk
mailto:kommunal.faglig.sluse@hk.dk
mailto:tih@ac.dk


 

Side   2 tilrettelæggelse, effektive arbejdsgange, optimal anvendelse af persona-
lets tid samt incitamenter, der sikrer kvalitet og effektiv drift.  
 
Regionernes Lønnings- og Takstnævns krav skal ses i lyset af et ønske 
om en konstruktiv dialog med alle organisationer om, hvordan målsæt-
ningen kan realiseres både for de enkelte faggrupper og gennem tværgå-
ende, langsigtede løsninger og fælles regler.     
 
Endelig betyder den pressede samfundsøkonomi, at det fortsat er aktuelt 
at se på omprioriteringer i gældende overenskomster og aftaler for at sik-
re, at ressourcerne anvendes, der hvor de skaber mest mulig kvalitet og 
effektivitet. 
 
Regionernes Lønnings- og Takstnævns krav skal ses i lyset heraf. 
 
Kravene er følgende: 
 
 
Generelle krav 
 
1.  
Der henvises i det hele til de krav, der er fremsat over for Forhandlings-
fællesskabet. 
 
  
Tværgående specielle krav 
 
2.   
Udvikling og afbureaukratisering af forhandlingsprocedurerne i forhold 
til den lokale løndannelse. 
 
3. 
Bortfald af centralt fastsatte funktions- og kvalifikationsløndele. 
 
4. 
Med mindre andet aftales, videreføres lokalt aftalte kvalifikationsløndele 
ikke ved stillingsskifte.  
 
5. 
Bortfald af aftale om gennemsnitsløngaranti. 
 



 

Side   3 6. 
Modernisering af overenskomststrukturen, således at den understøtter 
den samlede opgavevaretagelse og et sammenhængende patientforløb.  
 
7. 
Arbejdstidsreglerne skal i højere grad understøtte et godt og sammen-
hængende behandlingsforløb, herunder at patienten kan få behandling af 
det rette personale på det sted og tidspunkt, hvor patienten har behov for 
det. 
 
8. 
Relevante bestemmelser i overenskomsterne tilpasses Lov om Offentlig 
Digital Post. 
 
 
Forbeholdskrav 
 
9. 
Der tages forbehold for fremsættelse af krav inden for emneområder, 
hvor der fremsættes krav af Djøf, Ingeniørforeningen, IDA eller 
HK/KOMMUNAL. 
 
10. 
Der tages forbehold for fremsættelse af krav som følge af: 

• ændret lovgivning 
• fremtidige ændrede regler eller satser for ATP 
• forhandlingstemaer på det statslige, kommunale og private områ-

de, som det vil være af væsentlig betydning for RLTN også at 
gennemføre for regionerne. 

• Afledte virkninger som følge af ændringer i generelle aftaler. 
 
 

Ovennævnte ændringsforslag vedrører følgende overenskomster og afta-
ler, som er opsagt til udløb den 31. marts 2015: 
 

• Aftale for chefer af den 24. oktober 2013 
• Aftale om lokal løndannelse for chefer af den 24. oktober 2013 
• Aftale om gennemsnitsløngaranti af 5. november 2014 

 
 



 

Side   4 Bekræftelse på rettidig modtagelse af forslag til fornyelse af ovennævnte 
aftaler/overenskomster samt opsigelse heraf bedes sendt til mailadresse 
tu@regioner.dk. 
 
   
 
Med venlig hilsen 
 
  
 
Signe Friberg Nielsen 

/Ole Lund Jensen 


