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KL har forelagt forhandlingsresultat med Sundhedskartellet, hvor der indgår overenskom-

ster og aftaler for syge- og sundhedsplejersker, ernæringsassistenter, professionsbachelo-

rer i ernæring og sundhed, farmakonomer, tandplejere mfl., ledere i kommunernes ældre-

, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv.,  ergoterapeuter, fysioterapeuter, er-

næringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmako-

nomer, tandplejere mfl., sundhedskartellets grupper på de kommunale døgnområder,  

 

Dækningsområdet justeres med serviceaftalevirksomheder vedr. relevante overenskom-

ster. Dette gælder ligeledes vedr. ernæringsteknologer med bl.a. præcisering af indplace-

ring. Endvidere skal undersøges kommunalt ansatte radiografers mulighed for i overens-

komstperioden at blive omfatte af relevant overenskomst. Ved en redaktionel ændring 

udgår Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen og Jordemoderforeningen af en 

række overenskomster og aftaler. 

 

Der er aftalt lønstigninger for en lang række grupper pr. 1. april 2022. 

 

Det gælder for det første tillæg vedr. sygeplejersker med mindst 4 års beskæftigelse.  

 

For det andet tillæg for specialuddannede sygeplejersker med mindst 4 års beskæftigelse. 

 

For det tredje tillæg til ernæringsassistenter. 

 

For det fjerde tillæg til ernæringshjælpere. 

 

For det femte tillæg til kostfaglige eneansvarlige. 

 

For det sjette tillæg til økonomaer med mindst 4 års beskæftigelse. 

 

For det syvende tillæg til tandplejere med minimum 4 års beskæftigelse. 

 

For det ottende tillæg til psykomotoriske terapeuter med mindst 4 års beskæftigelse. 

 

For det niende tillæg til farmakonomer med mindst 4 års beskæftigelse. 
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For det tiende forhøjes månedslønnen for elever og elever, der er fyldt 25 år og har 1 års 

relevant beskæftigelse får ret til voksenelevløn fra elevforholdets start, og for visse kost-

faglige eneansvarlige et tillæg fra 3.100 kr. til 6.100 kr. 

 

Vedr. pension forhøjes pensionsbidraget pr. 1. april 2022 med mellem 0,4 pct.points (le-

dende sygeplejersker) og 1,67 pct.points (ledende tandplejere), hvor forhøjelsen for sy-

geplejersker, kandidater, kostfaglige ledere og ledende psykomotoriske terapeuter er af-

talt med pct.points derimellem. For kandidater indgår forhøjelserne i fritvalgsdelen for 

månedslønnede ansatte.  

 

Endvidere sker der vedr. arbejdstiden en forøgelse af ulempeydelsen for arbejde om afte-

nen, natten og lørdag. 

 

De samlede omkostninger ved resultatet udgør 56,8 mio. kr., som er finansieret ved 0,5 

pct. af lønsummen samt 5,1 mio. kr. fra ligelønspuljen fra det generelle forlig. 

 

Kommunernes Lønningsnævn har den 26. marts 2021 godkendt forhandlingsresultatet og 

bemyndiget KL til at give meddelelse om den endelige godkendelse, når der skønnes at 

være en tilfredsstillende tilslutning fra arbejdstagersiden. Det er forudsat, at nævnssekre-

tariatet orienteres om KL’s godkendelse i forbindelse med at denne finder sted. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Niels Jørgen Mau Pedersen 

Sekretariatschef 


