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Forløb

HK overenskomst
var opsagt til
udløb 31.3.2020
med krav om
forhandling af ny

De første aftale
møder i marts blev
aflyst først pga.
bemandingssituatio
nen i sekretariatet
og dernæst corona

I maj og juni blev
der udsendt mail til
klinikejere med
overenskomst med
opfordring il at
indsende krav

Forhandlings-møde
den 18. september aflyst pga. corona

Forhandlingsmøde aftalt i juni –
aflyst efter ønske fra HK. HK og
Danske Fysioterapeuter havde
ikke landet en aftale og ville bede
Forligsinstitutionen om hjælp. De
mødtes i september og indgik
aftale.

Endelig fysisk
møde den 12.
november 2020

Resultat (1)
•

Forhandlingen tog afsæt i den aftale, der er landet mellem Danske Fysioterapeuter og HK med
industriens forlig og med Tandlægeforening fra foråret in mente.

•

Ved forhandlingen blev der aftalt:
–

–

–

en stigning af grundlønnen på alle løntrin med:
• kr. 411 pr. 1.4.2020
• kr. 411 pr. 1.4 2021
• kr. 411 pr. 1.4 2022
en stigning i betalingen for forskudt-tids-tillæg med
• Pr. 1. april 2020 kr. 40,64 pr. time,
• Pr. 1. april 2021 kr. 41,29 pr. time,
• Pr 1. april 2022 kr. 41,95 pr. time.
en stigning i fritvalgsordningen med 1 procentpoint pr. år i perioden således at den udgør:
• 4% pr. 1.4 2020
• 5% pr. 1.4 2021
• 6% pr. 1.4 2022

Resultat (2)
•

en stigning fra 1% til 2% til at anvende midler fra fritvalgsordning til feriedage/frihed. Det
betyder, at det nu er muligt af udtage 4 dage fra fritvalgsordningen til feriedage/frihed.

•

En ret til at anvende fritvalgsordning til en yderligere fraværsdag i forbindelse med barnets
sygeperiode og en mulighed for, efter aftale med arbejdsgiver, at anvende yderligere
fritvalgsmidler til pasning af barn ifm. barnets sygeperiode.
– Herudover en mulighed for at anvende fritvalgsmidler ved ledsagelse af barn til læge,
tandlæge eller kiropraktor samt ved institutionsskifte.

•

3 ugers betalt forældreorlov til den forælder, der ikke afholder barselsorloven.

•

Frihed til, efter aftale med arbejdsgiver, for arbejdsmiljørepræsentanter, der er medlem af HK til
deltagelse i HK kurser vedr. arbejdsmiljø mod kompensation til arbejdsgiver for lønudgift.

•

Tilføjelse til ansættelseskontrakt-skabelon om, at kliniksekretæren i tilfælde af sygdom loyalt skal
medvirke ved opfølgning fra kommune/jobcenter og således ikke modarbejde arbejdsgivers
muligheder for at opnå sygedagpengerefusion

Videre proces

Bestyrelsen har
godkendt ved
ekstraordinært
bestyrelsesmøde
den 18. november

Optælling af stemmerne foretages af
sekretariatet og overvåges og
godkendes af den interne kritiske
revisor
Urafstemning afvikles i
overensstemmelse med
vedtægternes regler og
løber i 10 dage.

Informationsmøde
den 25. november

DKF’s eksterne revision afgiver
erklæring om afstemningens
forløb og resultat, der snarest
derefter offentliggøres

Tak for i aften!

