
 

 

Nyt og vigtigt i RLTN´s overenskomst for lægesekretærer m.fl. OK18 

 

Alle de aftalte løn – og pensionsændringer gælder fra 1. april 2019. De øvrige ændringer gælder 

fra 1. april 2018.  

Nyt grundbeløb 

Fra 1. oktober 2018 benyttes et nyt grundbeløb i regionerne. Det betyder, at alle tillæg der hidtil 

har været skrevet i niveau 31.3.2000 omskrives til niveau 31.3.2018. Fx udgør et grundlønstillæg 

på 1.600 kr. i niveau 31.3.2000 – 2.151 kr. i niveau 31.3.2018.  

 

Nedenfor har vi skrevet tillæggene både i niveau 31.3.2000 og i niveau 31.3.2018. HK Kommunals 

lønoversigter vil blive tilrettede inden 1. oktober 2018 med de nye grundbeløb. 

§ 5 - Grundlønsstigninger 

Grundlønstillægget for alle fra grundløn 19 + 1.600 kr. (+ 2.151 kr. niveau 31.3.2018) til og med 

grundløn 30 + 2000 kr. (+ 2.688 kr. niveau 31.3.2018) stiger med 1000 kr. (1.344 kr. niveau 

31.3.2018).   

 

Grundlønsstigningen er med fuldt gennemslag. Det vil sige, at alle stiger, medmindre der lokalt er 

aftalt modregning i centralt aftalte lønstigninger. Hvis der er aftalt modregning, skal det fremgå af 

den oprindelige lønaftale om det tillæg, der skal reduceres.   

§ 7 – Kvalifikationsløn til ikke-uddannede lægesekretærer (grundløn 12) 

Ikke-uddannede lægesekretærer (grundløn 12) med 7 års erfaring indenfor faget får yderligere 1 

trin, så de fremover får 7 trin oveni grundlønnen.  

§ 9 – Pensionsstigninger 

For specialister på grundløn 36 + 2.200 kr. (+2.957 kr. niveau 31.3.2018) og ledende lægesekre-

tærer stiger pensionen med 0,66 %.  

§ 10 - Frit valg 

Der er indført mulighed for, at en del af pensionsbidraget i stedet kan udbetales som et årligt en-

gangsbeløb. Valgmuligheden gælder for den del af pensionsbidraget, som overstiger 15 %. HK 

Kommunal anbefaler, at man får rådgivning i sin pensionskasse inden et valg.   

Øvrigt 

Arbejdstidsaftalen – For lægesekretærer og telefonister forhøjes pensionen af aften - og nattillæg 

med 9,46 %. Det betyder, at pensionsbidraget for disse tillæg pr. 1. april 2019 udgør 13,46 %. 

 

Kompetencefonden fortsætter - der kan fortsat søges op 25.000 kr. årligt til kompetencegivende 

uddannelse. Se www.denregionalekompetencefond.dk 

Se aftaler og overenskomster på nettet 

HK Kommunals overenskomster for de enkelte faggrupper samt de mest relevante generelle aftaler 

om fx barsel eller ferie samt lønoversigter findes på HK Kommunals hjemmeside 

www.hk.dk/kommunal. Se under ”Råd og Støtte”.     

http://www.denregionalekompetencefond.dk/
http://www.hk.dk/kommunal


 

 

Alle aftaler og overenskomster samt generelle aftaler kan findes på www.faglighaandbog.dk  

 

Generelle aftaler og vejledninger kan endvidere findes på www.forhandlingsfællesskabet.dk 

 

Se i øvrigt www.vpt.dk for andre vejledninger og nyheder på personaleområdet 

http://www.faglighaandbog.dk/
http://www.forhandlingsfællesskabet.dk/
http://www.personaleweb.dk/

