Hospitalsenhed Midt
HR
Heibergs Alle 6
Postboks 130
DK-8800 Viborg
Tel. +45 7844 0000
Fax +45 7844 1491
HR-Ledelsen@Viborg.RM.dk
www.hospitalsenhedmidt.dk

Aftale om resultatløn

for afdelings-

og centerledelser,

HE Midt

Formålet med aftalen er at understøtte, at HE Midt samlet kan levere
resultater, der bidrager til efterlevelse og opfyldelse af mission og
vision og strategi. Aftalen er gældende for afdelings- og
centerledelser ved Hospitalsenhed Midt.

rmdt
regionmidtjylland

Dato 25.01.2013

Resultatlønsaftalen indgår som en del af lønopbygningen for
ovennævnte ledelser. Aftalen løber kontinuerligt og resultatopnåelsen
opgøres hvert år for perioden 1. januar - 31. december.

Inge Funch
Tel. 7844 12 10
ingefunc@mldt.rm.dk

Forudsætn inger / Kriterier
Udmøntningen af resultatløn sker på baggrund af en ledelsesmæssig
vurdering af indsats og resultatopnåelse i relation til udpegede
fokusområder og indikatorer med udgangspunkt i Region Midtjyllands
Ledelsesgrundlag og HE Midts virksomhedsgrundlag.
De 6 fokusområder og indikatorer
ledelsesgrundlag er:

i Region Midtjyllands

•
•

Brugertilfredshed
Faglige standarder og faglig kvalitet

•
•
•
•

Service mål
Produktivitet
Medarbejdertilfredshed
Budgetoverholdelse

De 6 indikatorer suppleres med to fokusområder valgt af
hospitalsledelsen, jfr. HE Midts virksomhedsgrundlag og to
fokusområder valgt af afdelings- og centerledelsen selv.
Vurdering og udmøntning
Vurderingen af resultatopnåelsen finder sted mellem
Hospitalsledelsen og den enkelte afdelings-/centerledelse
i tilknytning
til udløb af resultatåret på baggrund af den indgåede aftale.
Medlemmerne af en afdelings-/centerledelse
vurderes som
udgangspunkt samlet.
på baggrund af en helhedsvurdering kan der til afdelings- og
centerledelser udmøntes resultatløn på op til 30.000 kr. pr. år for en
tilfredsstillende indsats og resultatopnåelse.

Side 1/2

Selve udmøntningen tilstræbes altid at ske i januar/februar
måned
umiddelbart efter resultatåret - første gang i januar 2014.
Alle beløb er i nutidskroner

og er pensionsgivende.

Ikrafttræden
Aftalen træder i kraft pr. 1. januar 2013 og kan opsiges af begge
parter med 3 måneders varsel.
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For Hospitalsenhed

Dato

Midt

Underskrift

Januar 2013. Denne aftale er sendt til underskrift
faglige organisationer:

hos nedenstående

Faglig orqanisatlon

Eventuel kontaktperson

Lederforeningen,

Lis Johansen
lisiohansen@dsr.dk

DSR

Foreningen Af Speciallæger

Flemming Vesterø
Fv.fas@dadl.dk

Ergotera peutforeni ngen

Annette Ahrentz
aa@etf.dk

Danske Fysioterapeuter

Helge Sørensen
hs@fvsio.dk

Danske Bioanalytikere

Mette Thomsen
Dbio-midtjylland@dbio.dk

Jordemoderforeningen

Lene Maigaard
Ima@iordemoderforeninqen.dk

Tandlægeforeningen

Elisabeth Møller
em@tdl.dk

Pharmadanmark

Johnna Franch
if@pharmadanmark.dk

Maskinmestrenes
DJ0F

Forening

Per Olsen
po@mmf.dk
Anette Schmidt Laursen
anette.schmidt.lau rsen@auh.rm.dk

