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Vedr.: Aftale om nyt grundbeløbsniveau RLTN med revideret orienteringsmateriale 
 

Nedenstående tekst blev udsendt til medlemsorganisationerne i brev af den 8. august 2018. Der 

har efterfølgende vist sig behov for en præcisering af to bilagstabeller med henblik på at undgå 

misforståelser i implementeringen af det nye grundbeløb. Med præciseringen tydeliggøres det, at 

årsløn og områdetillæg skal omlægges og afrundes ”hver for sig”, jfr. i øvrigt §2, stk. 3 og 4 i 

aftale om nyt grundbeløbsniveau. 

 

De to tabeller er revideret, vedlagt og markeret i det nedenstående brev.  

_____________________________________________________________________________ 

 

Medlemsorganisationerne blev i brev af den 16. juni 2017 orienteret om, at RLTN og Forhand-

lingsfællesskabet har indgået en Aftale om nyt grundbeløbsniveau. Aftalen træder i kraft pr. 1. 

august 2017. Selve omlægningen til nyt grundbeløbsniveau 31. marts 2018 har først virkning fra 

det tidspunkt, hvor der udmøntes generelle lønstigninger efter 31. marts 2018. Der henvises i 

øvrigt til brevet af den 16. juni 2017 for beskrivelse af baggrunden for aftalen, samt beskrivelse 

af aftaleindhold. 

 

Der vedlægges yderligere informationsmateriale om omlægningen til organisationernes oriente-

ring, herunder til brug for organisationernes orientering af det lokale niveau: 

• Orienteringsskrivelse vedrørende omlægning til nyt grundbeløbsniveau 31. marts 2018 

Bilag 

- Aftale om nyt grundbeløbsniveau,  

- Revideret Grundsatserne pr. 31. marts 2018 for regionale årslønninger, og  

- Revideret Grundsatserne pr. 31. marts 2018 for den pensionsgivende årsløn for ikke-

tjenestemænd. 

• Orienteringsskrivelse vedrørende omlægning til nyt grundbeløbsniveau 31. marts 2018 og 

håndtering af tjenestemænd med lokalt aftalte kronetillæg, som er aftalt pensionsgivende ef-

ter ”indregningsmodellen” 

Bilag 

- Oversigt over sikkerhedsbånd vedrørende tjenestemænd, der er pensioneret henholdsvis 

efter 1. april 2005 og før 1. april 2005, og 
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- Satserne pr. 31. marts 2018 for den pensionsgivende årsløn for tjenestemænd, der er pen-

sioneret henholdsvis efter 1. april 2005 og før 1. april 2005. 

 

Eventuelle spørgsmål kan stilles til Vibeke Pedersen på mail vp@forhandlingsfaellesskabet.dk 

eller tlf. 3347 0626. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Helle Basse Vibeke Pedersen 
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