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Dato: 3. marts 2021

Sted :

Deltagere:

Danske Regioner

Repræsentanter for: Regionernes Lønnings- og Takstnævn og
organisationerne

1. Indledning

Parterne er enige om at indstille, at de mellem parterne indgåede overenskomster og aftaler, der er
nævnt i bilag 1, fornys for perioden fra den 1. april 2021 til den 31. marts 2024 på nedenstående vilkår
under forudsætning af, at der ved de enkelte organisationsforhandlinger afsætte midler til fornyelse af
aftalen.

Hvor ikke andet fremgår nedenfor træder de aftalte ændringer i kraft den 1. april 2021.

2. Arbejdstidsbesternte tillæg

Til fornyelse af Aftale om arbejde i forskud tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet er der mellem de
forhandlingsberettigede organisationer aftalt en samlet ramme på 0,45 pct. af den arbejdstidsbestemte
tillæg, der udmøntes i henhold til denne aftale.

Parterne er enige om, at nedenstående satser pr. 1. april 2022 forhøjes således:

•

•

•

•

•

27,45 kr. (31. marts 2018-niveau) forhøjes til 27,57 kr. (31. marts 2018-niveau)
32,59 kr. (31. marts 2018-niveau) forhøjes til 32,74 kr. (31. marts 2018-niveau)
60,05 kr. (31. marts 2018-niveau) forhøjes til 60,32 kr. (31. marts 2018-niveau)
32,78 kr. (31. marts 2018-niveau) forhøjes til 32,93 kr. (31. marts 2018-niveau)
39,10 kr. (31. marts 2018-niveau) forhøjes til 39,28 kr. (31. marts 2018-niveau)

Merudgift: 0,11 mio. kr.

3. Projekt

Der er enighed om at iværksætte udviklingsprojekt jf. bilag 3 under forudsætning af, at der opnås
bevilling af AUA-midler. Parterne undersøger om projektet, eller dele heraf, med fordel kan
gennemføres i samarbejde med KL.
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4. Afslutning

1. Parterne er enige om, at samtlige udvekslede arbejdspapirer i forbindelse med udarbejdelse af
nærværende protokol med tilhørende bilag er bortfaldet.

2. Parterne er enige om at gennemgå overenskomster og aftaler i forbindelse med redigeringen af
overenskomstresultatet med henblik på sprogligt at forenkle, harmonisere og modernisere teksterne
og opbygningen heraf. Parterne er samtidig enige om, at dette ikke i væsentlig grad må forsinke
udsendelse af overenskomster og aftaler, da parterne lægger meget vægt på en hurtig udsendelse.

3. Aftaler og overenskomster med bilag, kutymer og sædvaner, der ikke positivt er omtalt i ovenstående,
og som er opsagt af parterne, er aftalt videreført efter den 31. marts 2021, dog med de justeringer,
der er en konsekvens af de aftalte ændringer.

4. I bilag 2 er anført de puljer mv., der indgår i forhandlingsresultatet.

København, den 3. marts 2021

For REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN:
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For BLIK- OG RøF\ARBEJDERNE:

DANSK EL-FORBUND:

DANSK METAL:

FAGLIGT FÆLLES FORBUND – 3F:

FOA – FAG OG ARBEJDE:

HK – KOIVIIVIUNAL

FORHANDLINGSKARTELLET:

TEKNISK LANDSFORBUND:
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Bilag 1: De af forhandlingsprotokollen omhandlede overenskomster og aftaler

Forhandlingsprotokollen omhandler aftale:

Aftale om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet af den 22. august 2018.
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Bilag 2: Puljer mv.

Lønsum (mio. kr Pulje (mio
Pct. af

særydelser
afsat

0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45

Personalegrupper mv Antal Særydelser

Fotografer og journalister
Regions- og skolebetjente m.fl

Administration og it mv., Regioner
Professionsbachelorer, teknisk område

Grafisk Personale, Regioner
Håndværkere m.fl., Regioner
Tekniske designere m.fl., Regioner
Vagtcentralpersonale, Regioner
Ambulanceuddannet personale, Regioner
S ialarbejdere mv., Regioner
Total

131,00
100,oo

5.597,00
188,00

31,00
1.700,00

88,00
79,00

608,00

545,00

9.067,00

Puljeforbru

Udgifter
Udmøntnings

tidspunkt
1. april 2022

Mio. kr, Pct. af pulje
Pct. af

lønsum

0,45
0,45
0,00

Arbejdstidsbestemte tillæg
Udgifter i alt
Overskud/underskud

0,11
0,11
0.00

100,oo
100,oo

0.00
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Bilag 3: Udviklingsprojekt

Projekt om Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt med fokus på følgende
områder:

•

•

•

•

•

•

•

Aftalens udformning med afsæt i aftalens historik og i tilsvarende aftaler på andre arbejdsmarkeder.
Projektet omhandler alle tre elementer i aftalen.
Aftalens samspil med en eller flere overenskomster.
Aftalens samspil med den øvrige løndannelse og lokal arbejdstidsplanlægning
Aftalens anvendelse med afsæt i konkrete cases fra regioner og regional virksomhed.
Registrering af særydelser i KLR. Afdækning af datagrundlag og kvalificering af
beregningsgrundlaget.

I det omfang parternes fortolkning af aftalen giver grundlag for det, kan parterne drøfte tekstforslag
til aftalens nuværende ordlyd og struktur.

Projektperioden forventes afsluttet inden OK-24


