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Forlig med Sundhedskartellet 

KL og Sundhedskartellet har den 13. 

juni 2008 indgået forlig for personale 

omfattet af overenskomst for ledere i 

kommunernes ældre-, sundheds- og 

handicapområde, kostproduktion 

mv., overenskomst for syge- og 

sundhedsplejersker, overenskomst 

for ergoterapeuter og fysioterapeuter, 

overenskomst for økonomaer, ernæ-

ringsassistenter samt ernæringsassi-

stentelever og overenskomst for 

tandplejere. 

 

Forliget indeholder følgende hoved-

elementer: 

 

1. Der er aftalt følgende generel-

le lønforhøjelser: 

 

1. april 2008:  4,09% 

1. oktober 2009: 0,68% 

1. april 2010:   0,50% 

 

Med virkning fra den 1. april 

2009 ydes endvidere en kom-

pensation for personalegoder 

som en generel lønforhøjelse 

på 0,2%. Virkning på regule-

ringsordningen neutraliseres. 

 

Parterne er enige om at arbej-

de for at opgørelsen af udvik-

lingen i personalegoder i den 

offentlige og private sektor 

prioriteres i Danmarks Stati-

stiks løn- og fraværsstatistik-

gruppe med henblik på så 

hurtigt som muligt at indgå i 

opgørelsen af lønudviklingen. 

 

2. Reguleringsordningen videre-

føres uændret. Dette betyder, 

at der fortsat er én fælles re-

guleringsordning for kommu-

ner og regioner. 

 

Der er skønnet følgende ud-

møntninger fra regulerings-

ordningen i perioden: 

 

1. oktober 2008 1,62% 

1. oktober 2009 -0,13% 

1. oktober 2010 0,57% 

 

3. Barns 2. sygedag indføres 

med virkning fra den 1. april 

2009. 

 

4. Den særlige feriegodtgørelse 

forhøjes med 0,80 procentpo-

ints.  

 

For ansatte der ikke hol-

der/kan holde ferie med løn, 

forhøjes feriegodtgørelsen på 

12,5% forholdsmæssigt som 
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følge af den aftalte forhøjelse 

af den særlige feriegodtgørel-

se. 

 

Forhøjelsen gennemføres 

med virkning fra udbetalingen 

i 2010. 

 

5. Pensionsbidraget forhøjes 

med 0,25% for basisgrupper-

ne.  

 

Pensionsbidraget forhøjes 

med 0,28% for ledergrupper-

ne. 

 

Forhøjelserne sker med virk-

ning fra den 1. april 2009. 

 

6. Med virkning fra 1. april 2010 

ydes et pensionsgivende tillæg 

på 3.100 kr. i årligt grundbe-

løb til visse personalegrupper. 

 

7. Parterne er enige om i over-

enskomstperioden at under-

søge muligheden for en fæl-

lesoverenskomst. 

 

Den igangværende strejke suspende-

res fra 15. juni 2008 ved døgnets be-

gyndelse og indtil resultatet af Sund-

hedskartellets urafstemning foreligger 

den 25. juni 2008 kl. 14.00. Hvis for-

handlingsresultatet forkastes, genop-

tages strejken på 5. dagen herefter. 

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende 

ovenstående kan rettes til: 

 

Mik Dalsgaard Jakobsen, tlf. 3370 

3400, e-mail mdj@kl.dk 

 

Forliget kan læses her 
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