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P R E S S E M E D D E L E L S E 
 

Reallønnen sikret i andet år 
 

Der er i dag indgået forlig om en ny overenskomst for de ansatte i regionerne. 

Overenskomsten omfatter en 2-årig aftaleperiode. 

 
Formanden for KTO, Anders Bondo Christensen udtaler: 

 

”Vi har indgået et smalt forlig, som afspejler den vanskelige samfundsøkonomiske 

situation. Med forliget er det dog sikret, at alle ansatte fastholder reallønnen via 

generelle lønstigninger i det andet år. I det andet år er der aftalt 2,61 % i generelle 

lønstigninger incl. udmøntning fra reguleringsordningen. Allerede den 1. januar 2012 

er der aftalt en lønstigning på 1,76 %. Det er jeg tilfreds med. 

 

Med forliget har vi i det første år betalt vores gæld fra reguleringsordningen. Det 

betyder, at det første overenskomst år er et nul-år, hvor der ikke er udmøntninger. 

 

Vi har desuden aftalt, at retten til seniorbonus gøres permanent samt en smidiggørelse 

af samarbejdssystemet. 

 

Det blev et usædvanligt langt forhandlingsforløb om reguleringsordningen, som 

skyldtes, at der var stor usikkerhed om, hvilken betydning personalemæssige 

forskydninger vil få for lønudviklingen for de regionalt ansatte ved en selvstændig 

regional reguleringsordning,  fx hvis lavere lønnede erstattes af højere lønnede 

personalegrupper. Vi er nu enige om, at se nærmere på problemstillingen i 

overenskomstperioden. 

 

Samlet set har vi opnået et fornuftigt aftaleresultat i en vanskelig samfundsøkonomisk 

situation.”  
 

 

Yderligere oplysninger KTO’s formand Anders Bondo Christensen, mobil 2164 6293 
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