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Reguleringsprocenter pr. 1. april 2018 og tidspunkt for om‐
lægning til nyt grundbeløbsniveau 31. marts 2018
Regionernes Lønnings‐ og Takstnævn indgik 25. april 2018 forlig om OK‐
18 med FOA og de øvrige LO‐organisationer samt Socialrådgiverne og den
28. april 2018 forlig om OK‐18 med resten af organisationerne i Forhand‐
lingsfællesskabet.
Under forudsætning af forligenes godkendelse vil de aftalte generelle løn‐
stigninger pr. 1. april 2018 på 1,10 pct. samt efterregulering kunne komme
til udbetaling med juni‐lønnen (for de bagudlønnede).
Heraf følger:
 at reguleringsprocenten pr. 1. april 2018 udgør 1,358890 på For‐
handlingsfællesskabets område samt
 at reguleringsprocenten pr. 1. april 2018 udgør 1,195827 på Sund‐
hedskartellets område.
Tidspunkt for omlægning til nyt grundbeløbsniveau 31. marts 2018.
RLTN og Forhandlingsfællesskabet indgik den 16. maj 2017 aftale om nyt
grundbeløbsniveau på det regionale område. Aftalen betyder, at alle for‐
mer for lønninger, der er aftalt som grundbeløb 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 sva‐
rende til niveau 31. marts 2018, jfr. §2, har virkning fra førstkommende
tidspunkt, hvor der udmøntes generelle lønstigninger efter 31. marts
2018.”
Med udgangspunkt i det indgåede forlig ville det betyde, at omlægningen
havde virkning fra den 1. april 2018. Imidlertid blev parterne, henset til
det lange forhandlingsforløb ved indgåelse af OK‐18‐forligene, enige om

1162906
Jesper Tørslev‐Thomsen

at udsætte omlægningen til den 1. oktober 2018 med henblik på en hen‐
sigtsmæssig implementering.
Det følger således af OK‐18‐forligenes pkt. 1.3., at ”Omlægningen til nyt
grundbeløbsniveau svarende til niveau 31. marts 2018 har virkning fra 1.
oktober 2018 og erstatter §5, stk. 2, i Aftale om nyt grundbeløbsniveau af
16. maj 2017.”
Spørgsmål mv. kan rettes til Jesper Tørslev‐Thomsen (jni@regioner.dk).
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