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#EnLøsningForAlle

(klik på linket)

Kildeparken 16. april 2018

https://www.facebook.com/DSRKredsNordjylland/videos/2078783355715117/
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Tiden frem til i dag 
Et forlig og ikke en mæglingsskitse !
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Tiden frem til i dag 
Lokal opbakning til forhandlingerne !

Listen af aktiviteter er alen-lang og ikke 

engang fyldestgørende for alt det, som er 

arrangeret.



: 

2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

Forligene
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FORBEDRING AF REALLØNNEN

KL RLTN

6,82 %
Incl. udmøntning af 

reguleringsordning

6,81 %
Incl. udmøntning af 

reguleringsordning

Prisudviklingen skønnes i overenskomstperioden at være 5,08 %



: 

2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

Forligene
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GENERELLE AFTALTE LØNSTIGNINGER

KL RLTN

2018 2,40 % 2,30 %

2019 1,00 % 1,00 %

2020 2,70 % 2,80 %



: 

2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      
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REGULERINGSORDNING 

UDEN PRIVATLØNSVÆRN

KL RLTN

Der genindføres en 

symmetrisk udmøntning 

ligesom før 2015

Der genindføres en 

symmetrisk udmøntning 

ligesom før 2015

Såfremt den kommunale lønudvikling har 

ligget under henholdsvis over den privat 

lønudvikling udmønter regulerings-

ordningen 80 % af forskellen

Såfremt den regionale lønudvikling har 

ligget under henholdsvis over den privat 

lønudvikling udmønter regulerings-

ordningen 80 % af forskellen

Identiske

Forligene



: 

2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

Forligene
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ØKONOMISK SAMLET OVERSIGT - KL 



: 

2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

Forligene
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ØKONOMISK SAMLET OVERSIGT - RLTN 

Parterne indgik 15. maj aftale om nyt grundbeløbsniveau, 

som svarer til 31.03.2018 niveau. Det får først virkning fra 

01.10.2018



: 

2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

Forligene
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PULJER

KL RLTN

• 0,3 % af den samlede lønsum afsættes 

ekstraordinært til en 

rekrutteringspulje

• Puljen skal bl.a. medvirke til at løfte 

lønnen for social- og 

sundhedsassistenter og erfarne 

sygeplejersker og dermed bidrage til 

at løse en betydelig og akut 

rekrutteringsudfordring

• Den konkret udmøntning aftales med 

FOA og DSR

• 0,3 % af den samlede lønsum afsættes 

ekstraordinært til en pulje til særlige 

formål

• Puljen skal bl.a. bruges til pension af 

særydelser for en række grupper

• Den konkret udmøntning aftales med 

de berørte organisationer (SHK, FOA, 

3F, HK Kommunal, SL m.fl. og Yngre 

Læger)



: 

2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

Forligene
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Lavtløns- og ligelønsprojekt

KL RLTN

• 34 mio. kr. til en kroneforhøjelse af trin 

11-19 i Forhandlingsfællesskabets 

trinsystem og trin 1-2 i 

Sundhedskartellet lønskala

• 51 mio. kr. til prioriterede grupper som 

bidrag til udligning af ulige løn mellem 

mænd og kvinder for 

kvindedominerede grupper

• 7,50 mio. kr. til en kroneforhøjelse af 

trin 11-19 i Forhandlingsfællesskabets 

trinsystem og trin 1-2 i 

Sundhedskartellet lønskala

• 17,50 mio. kr. til prioriterede grupper 

som bidrag til udligning af ulige løn 

mellem mænd og kvinder for 

kvindedominerede grupper



: 

2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

Forligene

12

Den betalte spisepause

KL RLTN

Der er for OAO-K og FOA, FTF 

og AC aftalt 3 forskellige modeller 

for håndtering af den betalte 

spisepause.

Der er aftalt forskellige modeller 

for håndtering af den betalte 

spisepause.



: 

2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

Forligene
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Ny ferieaftale med bedre rettigheder
KL RLTN

• Samtidighedsferie fra 01.09.2020: Ferie 

optjenes og afholdes på samme tid i stedet 

for forskudt

• Nyansatte kan dermed holde ferie allerede 

det første år

• Ny mulighed for at aftale at holde ferie, før 

den er optjent (forskudsferie)

• Fortsat særbestemmelser for elevers ret til 

betalt ferie

• 6. ferieuge fortsætter som hidtil: Den 

optjenes og afholdes forskudt og nuværende 

rettigheder bevares

• Samtidighedsferie fra 01.09.2020: Ferie 

optjenes og afholdes på samme tid i stedet 

for forskudt

• Nyansatte kan dermed holde ferie allerede 

det første år

• Ny mulighed for at aftale at holde ferie, før 

den er optjent (forskudsferie)

• Fortsat særbestemmelser for elevers ret til 

betalt ferie

• 6. ferieuge fortsætter som hidtil: Den 

optjenes og afholdes forskudt og nuværende 

rettigheder bevares

Identiske



: 

2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

Forligene
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Forbedringer af Aftale om fravær af familiemæssige 

årsager - KL



: 

2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

Forligene
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Forbedringer af Aftale om fravær af familiemæssige 

årsager - RLTN



: 

2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

Forligene - særlige for KL
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LÆRERNES ARBEJDSTID



: 

2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

Forligene - særlige for KL
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VIDEREFØRELSE AF TRYGHEDSPULJEN



: 

2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

Forligene - særlige for RLTN

18

EN STYRKET INDSATS OM ARBEJDSMILJØ



: 

2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

Forligene
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UDDANNELSESLØFT 

‘FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT’
KL RLTN

• Uddannelsesløfter fra ufaglært til 

faglært videreføres uændret

• Fortsat supplement til øvrige 

kompetenceudviklende initiativer aftalt 

mellem KL og organisationer i 

Forhandlingsfællesskabet (3F, FOA, 

HK/kommunal, Serviceforbundet, SL, 

TL og BUPL)

• Uddannelsesløfter fra ufaglært til 

faglært videreføres uændret

• Fortsat supplement til øvrige 

kompetenceudviklende initiativer aftalt 

mellem KL og organisationer i 

Forhandlingsfællesskabet (3F, FOA, 

HK/kommunal, Serviceforbundet, SL, 

TL og BUPL)



: 

2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

Forligene
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Øvrige elementer - KL



: 

2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

Forligene
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Øvrige elementer – KL (fortsat)



: 

2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

Forligene
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Øvrige elementer - RLTN



: 

2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

Forligene
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Øvrige elementer – RLTN (fortsat)
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PRIORITEREDE KRAV
LØN og PENSION  
Løn Generelle lønstigninger med lønudvikling for gruppen af sygeplejersker, samt 

en sikring af lønnen for den enkelte

Pension Generelle pensionsforbedringer, herunder fortsættelse af vores 
strategi på pensionsområdet 

ARBEJDSLIVET 
• Bedre seniorvilkår med formaliserede rettigheder 
• Udvidelse af weekendperioden ift. honoreringen  
• Ret til selv at bestemme om man vil afspadsere eller have Udbetalt afsp.
• Værn om frihed
• Honorering, når ansatte flyttes til arbejde udenfor egen stamafdeling 
• Faste nattevagter skal have nedskrevet deres normtid juleaften

UDVIKLING AF FAGET OG KOMPETENCEUDVIKLING 
Ret til arbejdsgiverbetalt uddannelse. 

ANDET  
Forbedring af rettigheder ifm. børns sygdom. 

HVILKE KRAV HAVDE 

DE NORDJYSKE MEDLEMMER?
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SPECIELLE FORHANDLINGER

R
L
T

N
3. maj

K
L

8. maj

Fordeling 

af puljer

Løn

Pension
Videreførelse 

af udviklings-

og 

forskningspulje
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HVAD SKER DER FRA NU OG FREM?

De specielle 
forhandlinger

Kongres-
behandling

Urafstemning
Resultatet 

offentliggøres

Forventes 
afsluttet 

9. maj
14. maj 18. maj 

til 3. juni
4.  juni

TR – STORMØDE torsdag 17. maj 2018



27

HVORDAN STEMMES DER?

HVER ORGANISATION TAGER STILLING FOR SIGE EFTER 

DE REGLER, DER GÆLDER I DEN ENKELTE ORGANISATION

med flere….
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§ 24. Urafstemning

Stk. 3. Såfremt flertallet af de afgivne stemmer er imod den trufne beslutning, 

er denne bortfaldet. 

(bemærkning: I de afgivne stemme medgår også blanke stemmer)

HVORDAN OPGØRES URAFSTEMNINGEN?
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LOKALE MEDLEMSMØDER OM FORLIGET

(foreløbige datoer)

Onsdag 23. maj

kl. 16.15 – 18.00

Torsdag 24. maj 

kl. 16.30 – 19.00

Mandag 28. maj

kl. 16.15 – 18.00

• Thisted

• Aalborg
(Grete Christensen 
forventes at komme) 

• Hjørring
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SPØRGSMÅL M.M.

Og hvad har vi lært af 

nødberedskabs-

forhandlingerne?

Øvrige spørgsmål?


