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Regionerne har sat en dagsorden, hvor borgernes behov og samfundets
udfordringer er i fokus. Et stigende antal patienter og ønsket om fortsat
kvalitetsudvikling kræver en stadigt bedre ressourceanvendelse, herunder
at arbejdet hele tiden tilrettelægges smartere, at spild reduceres, at medarbejdernes tid bruges på det rigtige og at patientsikkerheden øges.
For at sætte borgernes behov i centrum skal der endvidere ske en prioritering af det, der giver værdi for borgerne, ligesom rammerne for arbejdstilrettelæggelse i højere grad skal understøtte patientforløbet og det tværfaglige samarbejde.
Derfor er den overordnede målsætning for Regionernes Lønnings- og
Takstnævn at indgå overenskomster og aftaler, der understøtter, at patientfokus er omdrejningspunktet for både organisering, ledelse, behandling og pleje, og som samtidig sikrer fokus på en høj effektivitet og kvalitet.
I forhold til overenskomster og aftaler betyder det, at Regionernes Lønnings- og Takstnævn har fokus på at understøtte hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse, effektive arbejdsgange, optimal anvendelse af personalets tid samt incitamenter, der sikrer kvalitet og effektiv drift.
Regionernes Lønnings- og Takstnævns krav skal ses i lyset af et ønske
om en konstruktiv dialog med alle organisationer om, hvordan målsætningen kan realiseres både for de enkelte faggrupper og gennem tværgående, langsigtede løsninger og fælles regler.
Endelig betyder den pressede samfundsøkonomi, at det fortsat er aktuelt
at se på omprioriteringer i gældende overenskomster og aftaler for at sik-

re, at ressourcerne anvendes der, hvor de skaber mest mulig kvalitet og
effektivitet.
På den baggrund fremsættes følgende krav til fornyelse/ændring af overenskomster og aftaler inden for Forhandlingsfællesskabets forhandlingsområde. Kravene er ikke oplistet i prioriteret rækkefølge.

Krav
1.
Overenskomster og aftaler skal fornyes indenfor en samfundsøkonomisk
forsvarlig ramme og understøtte, at patientfokus er omdrejningspunktet
for både organisering, ledelse, behandling og pleje, og som samtidig sikrer fokus på høj effektivitet og kvalitet. Omkostningskrævende krav afholdes af de til rådighed værende midler.
2.
Der aftales et nyt grundbeløbsniveau med tilhørende reguleringsprocent.
3.
Rammeaftale om seniorpolitik tilpasses tilbagetrækningsreformen.
4.
Aftalen om udviklingsmæssige aktiviteter på det personalepolitiske område mv. revideres, herunder bl.a.:
• midlerne drøftes,
• Personaleweb nedlægges og
• Udviklingspolitisk Forum nedlægges.
5.
De generelle aftaler mv. der er indgået mellem RLTN og KTO/AC/FOA
henholdsvis RLTN og Sundhedskartellet skal sammenskrives.
6.
MED-rammeaftalen revideres med fokus på:
• Drøftelse af TR-rollen, herunder bl.a. i forhold til
a) TR-uddannelsen,
b) styrket kobling til opgaveløsningen og
c) medarbejderrepræsentanter i MED-udvalgene skal være
ansat i og lønnet af regionen.
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•
•

Forenkling af AKUT-fonden, herunder administration.
Kortere opsigelsesvarsel af den lokale MED-aftale.

7.
Der skal ske en generel forhøjelse af ATP-satserne i overensstemmelse
med forhøjelsen på det private arbejdsmarked, jf. mæglingsforslag af 18.
marts 2014.
8.
I rammeaftalen om åremål begrænses:
• adgangen til at få fratrædelsesbeløbet udbetalt og
• fratrædelsesbeløbets størrelse.

Forbeholdskrav
9.
Der tages forbehold for, at der ud over ovennævnte aftaler kan være yderligere behov for justering af aftaler i forhold til opdatering af henvisninger til love, myndigheder eller andre kilder og/eller implementering af
øvrige regler og lovgivning.
10.
Der tages forbehold for fremsættelse af krav som følge af forhandlingstemaer på det statslige, kommunale og private område, som det vil være
af væsentlig betydning for arbejdsgiversiden også at gennemføre for regionerne.
11.
I tilfælde af ændringer i lovgivningen m.v. vedrørende statstjenestemænd
tages der forbehold for tilsvarende ændringer på det regionale område
med henblik på at opretholde retsenheden med statens tjenestemænd.
12.
I tilfælde af ændringer i lovgivningen m.v. vedrørende statstjenestemændenes pension, tages der forbehold for tilsvarende ændringer af pensionsregulativ, -vedtægter og -aftaler med henblik på at bevare retsenheden
med statens tjenestemænd.
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13.
I det omfang, der påføres de regionale arbejdsgivere øgede udgifter som
følge af ændret lovgivning inden for overenskomstområdet/det ansættelsesretlige område, foretages en tilsvarende reduktion i den førstkommende procentregulering, jf. ”Aftale om lønninger for ansatte i regionerne”.
14.
I tilfælde af, at de verserende drøftelser om gruppelivsordningen ikke er
afsluttet forud for overenskomstforhandlingerne tages forbehold for
fremsættelse af krav om implementering af parternes tidligere forlig, jf.
punkt 4.3. i RLTN og KTO’s, Sundhedskartellets, AC´s og FOA´s forlig
af 22. februar 2013 samt eventuelle krav på dette område.
15.
Der tages forbehold for fremsættelse af forslag inden for emneområder,
hvor der fremsættes krav af Forhandlingsfællesskabet.

Ovennævnte ændringsforslag vedrører følgende overenskomster og aftaler samt tilhørende protokollater, tillæg og bilag mellem RLTN og
KTO/AC/FOA henholdsvis RLTN og Sundhedskartellet:
• Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om
vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) af 20. april
2009 og 31. august 2009
• Aftale om lønninger for ansatte i regionerne af 8. august 2013
• Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger af 26.
august 2013 og 28. juni 2013
• Rammeaftale om åremålsansættelse af 30. juni 2014 og 30. juni
2014
• Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte
med ret til tjenestemandspension af 6. september 2013 og 23. september 2013
• Aftale om pensionsordning for visse ansatte i regioner (opsamlingsordningen) af 5. december 2008
• Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte af 12. januar 2009 og 29. januar 2009
• Rammeaftale om deltidsarbejde af 19. august 2014 og 26. september 2014
• Rammeaftale om tele- og hjemmearbejde af 17. marts 2009 og 26.
januar 2009
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• Aftale om ferie for personale ansat i regioner af 24. september 2012
og 3. oktober 2012
• Aftale om fravær af familiemæssige årsager af 15. august 2014 og
4. december 2014
• Aftale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov af 15.
august 2014 og 4. december 2014
• Aftale om trivsel og sundhed af 19. maj 2014 og 19. juni 2014
• Aftale om kontrolforanstaltninger af 26. september 2008 og 17. oktober 2008
• Aftale om behandling af retstvister om aftaler indgået mellem
RLTN og KTO af 3. december 2010
• Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter på det personalepolitiske
område af 30. april 2014
• Aftale om integrations- og oplæringsstillinger af 11. januar 2012 og
24. november 2011
• Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg
• Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse af 7. april
2014
• Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse af 1. juli 2002 og 19.
april 2007
• Rammeaftale om virksomhedsoverenskomster af 1. november 2002
og 19. april 2007
• Aftale om decentral løn af 30. september 2002
• Aftale om EGU-elever med (amts)kommunal praktikaftale af den
6. maj 1994
• Aftale om lønberegning/lønfradrag for månedslønnet personale af
3. april 1987 og 19. april 2007, herunder ændringsaftale af 15. september 1989
• Aftale om beskæftigelsesanciennitet for ansatte i regioner mv. af
19. august 2014 og 26. september 2014
• Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling af 3. december 2010
og 3. december 2010
• Aftale om konvertering af ulempetillæg af 24. juni 1999 og 19.
april 2007
• Aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål af 3. april
2009 og 25. februar 2009
• Aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser samt forsikringsdækning ved tjenesterejser i udlandet af
18. marts 2014
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• Aftale om befordringsgodtgørelse til elever af 10. oktober 2000 og
1. april 2007
• Aftale om lønforholdene for visse elever af 6. maj 1994
• Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler af 24. juni 1999 og
19. april 2007
• Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal af 5. december 2007
• Rammeaftale om seniorpolitik af 23. juni 2014
• Aftale om kompetenceudvikling af 24. februar 2012
• Rammeaftale om det sociale kapitel af 27. april 2004 og 25. august
2004
• Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid af 19. marts 2007
• Aftale om tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. af 19. marts 2007
• Aftale om førtidspensionsfradrag af 19. marts 2007 og 19. marts
2007
• Aftale om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års
pensionsalder af 18. marts 2014 og 10. april 2014
• Aftale om nyt grundbeløbsniveau af 24. februar 1999
Bekræftelse på rettidig modtagelse af forslag til fornyelse af ovennævnte
aftaler og overenskomster samt opsigelse heraf bedes sendt til mailadresse tu@regioner.dk.

Med venlig hilsen

Anders Kühnau

/Signe Friberg Nielsen
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