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KL har forelagt forhandlingsresultat med Sundhedskartellet for syge- og sundhedsplejer-
sker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæ-
ring og sundhed, jordemødre, farmakonomer, tandplejere mfl. (basisoverenskomsten) og 
overenskomsten for ledere i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kost-
produktion mv. (lederoverenskomsten). 

Dækningsområdet for professionsbachelorer i ernæring og sundhed revideres med nye 
studieretninger. 

Der er aftalt lønstigninger for en lang række grupper pr. 1. april 2019 — med alle beløb i 
1/1-2006 niveau. 

For det første indføres for sygeplejersker med minimum 10 års sammenlagt beskæfti-
gelse, ekskl. specialuddannede sygeplejersker, et pensionsgivende kronetillæg på 6.250 
kr. 

For det andet ændres tillæg for sundhedsplejersker og sygeplejersker med relevant speci-
aluddannelse og med en specialuddannelse til et tillæg til specialuddannede sygeplejer-
sker på henholdsvis 6.900 kr. og 15.000 kr., afhængig af længden af hidtidig beskæfti-
gelse. 

For det tredje indføres et pensionsgivende tillæg for ergoterapeuter, fysioterapeuter og 
jordemødre med mindst 10 års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannel-
sen, på 2.200 kr. 

For det fjerde hæves lønnen til kliniske undervisere fra løntrin 8 til løntrin 8 + 8.400 kr. 

For det femte forhøjes tillægget til tandplejere med minimum 4 års beskæftigelse på bag-
grund af grunduddannelsen fra 3.000 kr. til 4.100 kr. 

For det sjette indføres for visse psykomotoriske terapeuter et tillæg på 3.000 kr. 

For det syvende hæves for visse professionsbachelorer i ernæring og sundhed grundløn-
nen fra løntrin 6 til løntrin 6 + 1.500 kr. 

For det ottende forhøjes for visse kostfaglige eneansvarlige et tillæg fra 3.100 kr. til 6.100 
kr. 
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For det niende hæves det pensionsgivende tillæg for visse ernæringsassistenter fra 3.100 
kr. til 4.000 kr. 

For det tiende forhøjes månedslønnen for ernæringsassistenter og ernærings-hjælperele-
ver med 450 kr. 

For det ellevte indføres for visse farmakonomer et tillæg på 1.250 kr. 

For det tolvte indføres for visse fodterapeuter et tillæg på 1.100 kr. 

For det trettende hæves grundlønnen fra L5 til L6 for ledere, der er uddannet som ergo-
terapeut, fysioterapeut, psykomotorisk terapeut og som tandplejer. 

Vedr. pension harmoniseres pensionsprocenten for timelønnede med visse undtagelser 
med de månedslønnedes pensionsprocent. 

Pensionsbidraget for sygeplejersker forhøjes pr. 1. april 2019 med 0,24 pct., for økono-
maer med 0,4 pct., for ernæringsassistenter med 0,3 pct., for farmakonomer med 0,2 pct., 
for jordemødre med 0,22 pct., for sygeplejerskeuddannede ledere med grundløn L5 eller 
L6 med 1,65 pct., for sygeplejerskeuddannede med 0,46 pct., for kostfaglige ledere med 
0,38 pct., for ergoterapeutuddannede ledere med 0,05 pct. og for ledere med fysiotera-
peutuddannelse med 0,03 pct. 

Endvidere sker der vedr, arbejdstiden en forøgelse af ulempeydelsen for arbejde om afte-
nen, natten og lørdag. 

De samlede omkostninger ved resultatet udgør 132,686 mio. kr., som er finansieret ved 
0,35 pct. af lønsummen, midler fra rekrutteringspuljen samt fra puljen til særlige formål. 

Kommunernes Lønningsnævn har den 1. juni 2018 godkendt forhandlingsresultatet og 
bemyndiget KL til at give meddelelse om den endelige godkendelse, når der skønnes at 
være en tilfredsstillende tilslutning fra arbejdstagersiden. 

Med venlig hilsen 

; ( 

N' ls Jørgen Mau Pedersen 
Sekretariatschef 
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