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Dato:

2. marts 2021

Sted:

Danske Regioner

Deltagere:

Repraesentanter for: Regionernes Lonnings- og Tal<stnaevn og FOA — Fag
og Arbejde

1.

Indledning

Parterne er enige om at indstille, at de mellem parterne indgaede overenskomst, der er naevnt i bilag 1,
fornys for perioden fra den 1. april 2021 til den 31. marts 2024 pA nedenstaende vilkar under
forudsaetning af, at der i Ovrigt indgas et samle forlig med FOA — Fag og Arbejde evt. sammen med en
flerhed of organisationer om krav, der vedrorer dette omrade
Hvor ikke andet fremgar nedenfor traeder de aftalte aendringer i kraft den 1. april 2021.

2.

Grundlonsforhojelser

Med virkning fra 1. april 2022 forhojes alle tillaeg J. § 6, stk. 2 med 1.615 kr. fra 5.094 til 6.709 kr. (31.
marts 2018 niveau).
Grundlonsforbed ringer gennemfores med fuldt gennemslag.
Merudgift: 0,22 mio. kr.

3.

Forskudttidsaftalen

Til fornyelse of arbejdstidsaftale om arbejde i forskudt tid, holddrift og radighedsvagt i hjemmet
(11.05.1.1) afsaettes pr. 1. april 2022 0,45 pct of summen for de saerydelser, der udmrpntes i henhold til
denne aftale.

Merudgift: 0,01 mio. kr.
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4.

Kompetencefond

Parterne er enige om, at Den Regionale Kompetencefond viderefores.

5.

Vagtpersonale

Der er enighed mellem parterne om, at folgende tilfpjes i bilag 2 til overenskomsten:
"Vagtfunktion ved regionale institutioner:
Det forudsaettes, at medarbejderne far/har de nodvendige kompetencer for at kunne bestride sadanne
vagtfunktioner."

6.

Afslutning

1.

Parterne er enige om, at samtlige udvekslede arbejdspapirer i forbindelse med udarbejdelse of
naervaerende protokol med tilhprende bilag er bortfaldet.

2.

Parterne er enige om at gennemgA overenskomster og aftaler i forbindelse med redigeringen of
overenskomstresultatet med henblik pA sprogligt at forenkle, harmonisere og modernisere
teksterne og opbygningen heraf. Parterne er samtidig enige om, at dette ikke i vaesentlig grad mA
forsinke udsendelse of overenskomster og aftaler, da parterne laegger meget va=gt pA en hurtig
udsendelse.

3.

Aftaler og overenskomster med bilag, kutymer og szedvaner, der ikke positivt er omtalt i
ovenstaende, og som er opsagt of parterne, er aftalt viderefort efter den 31. marts 2021, dog med
de justeringer, der er en konsekvens of de aftalte zendringer.

4.

1 bilag 2 er anfort de puljer mv., der indgar i forhandlingsresultatet.

Kobenhavn, den 2. marts 2021

For

REGIONERNES LONNINGS- OG TAKSTN/EVN:
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For/ FPA — FAG GG,,ARBEJDE:
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Bilag 1: De of forhandlingsprotokollen omhandlede overenskomster og aftaler
Forhandlingsprotokollen omhandler folgende overenskomster og aftaler:
•

Overenskomst om Ion og ansaettelsesforhold for regions- og skolebetjente m.fk of den 15. oktober
2018.
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Bilag 2: Puljer mv.

Lonsum (mio. kr)
Persona Iegrupper mv.

Antal

Pulje (mio. kr)

Lonsum

Regionsbetjente m.v.

122

49,14

Total

122

49,14

Pct. of
Ionsum
afsat
0,45

Sum
0,221130
0,22

Puljeforbrug
Udgifter

Udmontningstidspunkt

Mio. kr.

Pct. of pulje
97,29

Pct. of
Ionsum

Grundlonsforhojelser § 6, stk. 2

0,22

Forskudtid

0,01

0,44

Udgifter i alt

0,22

100,00

0,45

Overskud/underskud

0,00

0,00

0,00

