
 
Regionshuset

Viborg

Koncern HR, Stab

Skottenborg 26

Postboks 21
DK-8800 Viborg

Tel. +45 7841 0000

kontakt@rm.dk

www.rm.dk

Dato 24-03-2022

 Sagsnr. 1-31-77-762-21

Side 1

 

Til de faglige organisationer 

 

 

Status på Vinterpakken 

Hermed fremsendes en status på Vinterpakken i henhold til 
tilslutningsaftalen af 21. december 2021, som organisationerne har 
indgået med Region Midtjylland. 

 
Perioden med meraktivitetsbonus forlænges. 
 
Der er nu udarbejdet prognoser på baggrund af de første 7 uger med 
meraktivitetsbonus. Ud fra prognosen kan perioden hvor der ydes 
meraktivitetsbonus forlænges, så den gælder til og med søndag 

den 10. april 2022.  
 
Meraktivitetsbonus bliver af tekniske årsager udbetalt ad 2 omgange 
med henholdsvis april og maj lønnen.  

 
• Udbetales i april-lønnen 2022:  

Der udbetales for perioden uge 51 i 2021 til og med uge 9 i 
2022 (20. december 2021 – 6. marts 2022) 
 

• Udbetales i maj-lønnen 2022:  
Der udbetales for perioden uge 10 i 2022 til og med uge 14 i 
2022 (7. marts – 10. april 2022) 

Hvorfor 2 udbetalingstidspunkter? 

 
Fastlæggelsen af udbetalingstidspunkter tager udgangspunkt i, 
hvornår der er opgørelser til rådighed i lønsystemet. Populært sagt 
kan man sige, at vi skal have data ind i lønsystemet inden vi kan 
trække oplysninger ud om hvilke timer, der udløser bonus.  

 

Status på fastholdelsesbonus i Vinterpakken 

 
Det blev aftalt, at der til medarbejdere der er ansat på særlig 
vagttunge afsnit, ydes en ikke pensionsgivende bonus på kr. 10.000 i 



 

Side 2

nutidskroner.  Fastholdelsesbonussen udmøntes i engangstillæg i 
2022: 
 

• Ultimo januar: 4.000 kr. 
• Ultimo april: 6.000 kr. 

 
Status: 

• Der er udbetalt i januar-lønnen 2022 (4.000 kr. pr. 
fuldtidsansat som lever op til kriterierne):  
49.336.453 kr. + udgift til feriegodtgørelse 

• Der forventes udbetalt i april-lønnen 2022 (6.000 kr. pr. 
fuldtidsansat som lever op til kriterierne):  
ca. 75 mio. kr. + udgift til feriegodtgørelse 

 
 
Den endelige opgørelse over forbrug af midlerne. 
 
Når den sidste meraktivitetsbonus er udbetalt med udgangen af maj 
2022 vil der bliver udfærdiget en opgørelse over hvordan såvel 
fastholdelsesbonus som meraktivitetsbonus fordeler sig opgjort på 
hospitaler og på faggrupper. Det er vores forventning, at vi vil kunne 
tilsende alle organisationer, som har været en del af aftalerne om 
Vinterpakken en opgørelse medio juni 2022.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Jørn Mørup 
Vicedirektør 
 
 


