
 
 
 
 

 

Vedr.: Nyt grundbeløbsniveau til ikrafttræden 1. oktober 2018 - RLTN 

 

RLTN og Forhandlingsfællesskabet indgik den 16. maj 2017 aftale om nyt grundbeløbsniveau 

på det regionale område. Aftalen betyder, at alle former for lønninger, der er aftalt som grund-

beløb i niveau 31. marts 2000 og niveau 1. januar 2006 omlægges til nyt grundbeløb i niveau 

31. marts 2018.  

 

Af aftalen, §5, stk. 2 fremgik ”Omlægning til nyt grundbeløbsniveau svarende til niveau 31. 

marts 2018, jfr. §2, har virkning fra førstkommende tidspunkt, hvor der udmøntes generelle løn-

stigninger efter 31. marts 2018.” Med udgangspunkt i det indgåede forlig ville det betyde, at 

omlægningen havde virkning fra den 1. april 2018. Imidlertid blev de centrale parter, henset til 

det lange forhandlingsforløb ved indgåelse af OK-18-forliget, enige om at udsætte omlægnin-

gen til den 1. oktober 2018 med henblik på en hensigtsmæssig implementering, jfr. OK-18-for-

ligets pkt. 1.3. 

 

For den enkelte regionalt ansatte vil omlægningen 1. oktober 2018 til nyt grundbeløbsniveau i 

niveau 31. marts 2018 primært have teknisk karakter, og vil for den udbetalte løn kun kunne få 

meget begrænset betydning. Det skyldes at de årlige satser på løntrin, områdetillæg, tillæg og 

den samlede løn for atypiske stillinger, afrundes til nærmeste hele krone, medens tillæg, der er 

fastsat pr. ydelse eller pr. tidsenhed, skal afrundes til nærmeste hele øre. De nye grundsatser 

svarer stort set til satserne pr. 1. oktober 2017. 

 

Omlægningen vil imidlertid have betydning i forhold til indgåelse af aftaler – centralt og lokalt – 

hvor de aftalte grundbeløb skal aftales i niveau 31. marts 2018. Parterne har udarbejdet vedlagte 

oversigter over grundsatser pr. 31. marts 2018: 

• Forhandlingsfællesskabet - Grundsatserne pr. 31. marts 2018 for regionale årslønninger 

• Forhandlingsfællesskabet - Grundsatserne pr. 31. marts 2018 for den pensionsgivende 

årsløn for ikke-tjenestemænd 

• Forhandlingsfællesskabet – Konverteringstabel for tillæg fastsat som årlige grundbeløb 

• Sundhedskartellet - Grundsatserne pr. 31. marts 2018 for årslønninger på Sundhedskar-

tellets område 

• Sundhedskartellet – Grundsatserne pr. 31. marts 2018 for pensionsgivende årslønninger 

for ikke-tjenestemænd på Sundhedskartellets område 
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• Sundhedskartellet - Konverteringstabel for tillæg på Sundhedskartellets område fastsat 

som årlige grundbeløb. 

 

Der henvises i øvrigt til orienteringsmateriale med de nye grundsatser, som tidligere er udsendt 

til medlemsorganisationerne den 15. august 2017.  

 

På Forhandlingsfællesskabets hjemmeside ( http://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/media/1104339/18-

0082.20.omregner_ff_og_shk.xls ) findes en ”omregner”, hvor man nemt ved at indtaste grundbeløb i 

enten niveau 31. marts 2000 eller niveau 1. januar 2006 kan få det nye grundbeløb i niveau 31. 

marts 2018 samt det aktuelle beløb pr. 1. oktober 2018. 

 

Grundsatserne reguleres med den samlede generelle procentregulering på RLTN-området. Pro-

centreguleringen pr. 1. oktober 2018 er beregnet til 1,020238: 

Procentregulering pr. 31.3.2018 1,000000 

Procentregulering pr. 1.4.2018 1,011000 

Procentregulering pr. 1.10.2018 1,020238 

 

Orientering om procentreguleringen pr. 1. oktober 2018 er tidligere udsendt i brev om ”Lønninger 

pr. 1. oktober 2018” af den 1. juni 2018. 

 

Det skal bemærkes, at Forhandlingsfællesskabet er vidende om, at KMD beklageligvis har omlagt 

grundsatserne allerede pr. 1. april 2018 til det nye niveau. Dette har betydning for ansatte i region 

Sjælland, der - som den eneste region - anvender KMD, som dataleverandør. Forhandlingsfæl-

lesskabet tager dette til efterretning uden præjudice. 

 

 

 

Med venlig hilsen 
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