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Kapitel 1. Hvem er omfattet af aftalen 

§ 1. Område 

Stk. 1 

Aftalen omfatter alle ansatte inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde, som 

er ansat  

1. i KL’s forhandlingsområde, 

2. på selvejende institutioner mv., som Københavns Kommune har indgået 

driftsoverenskomst med, og som er omfattet af kommunale overenskomster.  

Bemærkning: 
KL’s forhandlingsområde er alle kommuner, alle kommunale fællesskaber i 
henhold til den Kommunale Styrelseslovs § 60, trafikselskaber, alle 
selvstyrehavne og alle selvejende dag- og døgninstitutioner for børn og unge 
og selvejende institutioner for voksne, som kommunen har indgået driftsaftale 
med, og hvor løn- og ansættelsesvilkårene er omfattet af Kommunernes 
Lønningsnævns tilsyn. 

Kapitel 2. Løn for alle ansatte (både ikke-tjenestemænd og tjenestemænd) 
og pensionsgivende løn for ikke-tjenestemænd efter overførslen til nyt 
lønsystem pr. 1. januar 2006. 

§ 2. Lønskala 

Stk. 1  

For ikke-ledende personale – basis stillinger 

Det ikke-ledende personale aflønnes efter en lønskala med løntrinene 1 - 9. 
Grundbeløbene pr. den 1. januar 2006, herunder grundbeløbene for den 
pensionsgivende løn for ikke-tjenestemænd, fremgår af bilag 1. 

Stk. 2  

For ikke-ledende personale – kandidater 

Det ikke-ledende personale, der forudsætter akademisk uddannelse aflønnes efter en 
lønskala med løntrinene A4, A5, A6 og A8. Alle trinene er et-årige på nær løntrin A4, 
der er to-årligt. Grundbeløbene, der også angiver grundbeløbene for den pensions-
givende løn, fremgår af bilag 2.  

Stk. 3  

For ikke-ledende personale - atypiske stillinger 

For atypiske stillinger er der fastsat yderligere 1 grundlønstrin i årligt grundbeløb pr. 1. 
januar 2006. Grundbeløbet, der også angiver grundbeløbet for den pensionsgivende 
løn, fremgår af bilag 3.  
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Stk. 4  

For ledende personale 

Det ledende personale aflønnes efter en lønskala med løntrinene L1 - L16. 
Grundbeløbene pr. den 1. januar 2006, herunder grundbeløbene for den 
pensionsgivende løn, fremgår af bilag 4.  

§ 3. Områdetillæg 

Stk. 1  

Områdetillægsgrupper 

Til grundbeløbene 1 – 9 og L1 - L6, for kommuner henført til gruppe 1 - 4, ydes 
områdetillæg. Der ydes ikke områdetillæg til ansatte, som er ansat i kommuner, der 
henføres til gruppe 0. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg er anført i 
bilag 5. 

Stk. 2  

Ydelse af områdetillæg 

Områdetillæg ydes efter den kommune, hvor den ansatte har fast tjenestested den 1. i 
den måned, for hvilken tillægget udbetales. En ansat, der ikke har fast tjenestested, får 
udbetalt områdetillæg efter den kommune, hvor vedkommende bor. 

Stk. 3  

Områdetillæggenes størrelse 

Områdetillæg er ureguleret. Områdetillæggets størrelse fremgår af bilag 6 for ikke-
ledende personale, jf. § 2, stk. 1, og for ledende personale, jf. § 2, stk. 4. 

Bemærkning: 
For ikke-tjenestemænd gøres områdetillæggene pensionsgivende i takt med 
ændringer i den samlede procentregulering. Det provenu, der fremkommer 
ved, at områdetillæg ikke procentreguleres, anvendes til at gøre en stadig større 
andel af områdetillæggene pensionsgivende. De pensionsgivende områdetillæg 
vil som følge heraf yderligere blive justeret pr. 1. april 2013, pr. 1. oktober 
2013, pr. 1. januar 2014 og pr. 1. oktober 2014.  

Den pensionsgivende del af områdetillægget hæves pr. 1. januar 2014 
ekstraordinært svarende til, at pensionsudbygningsprocenten hæves med 0,75 
procent-point.  

For tjenestemænd blev det i KTO-forliget fra 2008 aftalt, at fastfrysningen af 
reguleringen af områdetillægget ophæves, når områdetillægget er fuldt 
pensionsgivende. 

Med lønregulering pr. 1. oktober 2009 blev områdetillæggene fuldt 
pensionsgivende. 
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Stk. 4 

Ophør af fastfrysningen 

Fastfrysningen af reguleringen af områdetillægget ophæves, når områdetillægget er fuldt 
pensionsgivende. 

Fra samme tidspunkt omskrives områdetillæggene og de pensionsgivende områdetillæg 
til grundbeløb pr. 1. januar 2006, hvorefter tillæggene procentreguleres efter § 5, stk. 1 
og 2. 

§ 4. Tillæg som led i en stillings aflønning. 

Ud over løntrinslønnen kan der fastsættes tillæg som led i en stillings aflønning. 
Grundsats for tillæg fastsættes i niveau pr. 1. januar 2006. 

§ 5. Procentregulering. 

Stk. 1 

Procentregulering som følge af de aftalte lønstigninger 

Grundbeløbene på lønskalaen, lønskala for personale ansat som kandidater, 
grundlønstrinnet aftalt for atypiske stillinger og tillæg efter § 4, procentreguleres som 
følge af aftalte generelle lønstigninger. Områdetillæg og de pensionsgivende 
områdetillæg er ikke omfattet af procentreguleringen. 

Grundsatserne og de pensionsgivende grundsatser og tillæg forhøjes pr. 1. april 2013 
med 0,50 %, pr. 1. oktober 2013 med 0,60 %, pr. 1. januar 2014 med 0,50 % og pr. 1. 
oktober 2014 med 0,37 %. 

Bemærkning: 
Procentreguleringen beregnes af niveauet pr. 1. januar 2006.  

Oversigt over udviklingen siden 1. januar 2006 i procentreguleringen er vedlagt 
som bilag 9. 

Stk. 2 

Procentregulering som følge af udmøntning fra reguleringsordningen 

Grundbeløbene på lønskalaen og tillæg procentreguleres ekstraordinært pr. 1. oktober 
2013 og pr. 1. oktober 2014 i overensstemmelse med den ved aftaleforhandlingerne pr. 
1. april 2013 aftalte reguleringsordning, jf. bilag 7. 

Områdetillæggene og de pensionsgivende områdetillæg reguleres først når 
områdetillæggene er fuldt pensionsgivende, jf. § 3, stk. 4. 

Bemærkning: 
Den ekstraordinære procentregulering udmøntes generelt som en procentuel 
stigning.  
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§ 6. Samlet løn for alle ansatte og pensionsgivende løn for ikke-
tjenestemænd 

Den samlede løn for alle ansatte og den pensionsgivende løn for ikke-tjenestemænd pr. 
1. april 2013 for ansatte efter § 2, stk. 1, § 2, stk. 2, § 2, stk. 3 og § 2, stk. 4 fremgår af 
bilag 1, 2, 3 og 4.  

Kapitel 3. Tjenestemandspensioner 

§ 7. Pensioner for tjenestemænd pensioneret før og efter den 1. april 2005 

Retstillingen for tjenestemandspensionister er beskrevet i bilag 8 med underbilagene 8 
A, 8 B og 8 C. 

Kapitel 4. Ikrafttræden mv. 

§ 8. Ikrafttræden mv. 

Stk. 1 

Aftalen har virkning fra 1. april 2013 og kan opsiges med 3 måneders varsel, dog tidligst 
til den 31. marts 2015. 

Stk. 2 

Aftale pr. 1. april 2011 om lønninger for ansatte inden for Sundhedskartellets 
forhandlingsområde, ophæves. 

København, den 5. september 2013 

 

For 

KL 

Michael Ziegler / Marianne Brinch-Fischer 
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Sundhedskartellet 

Grete Christensen / Helle Varming 


