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Forhåndsaftale mellem Yngre Læger og Region Nordjylland vedr. tillæg til læger i
1. hoveduddannelsesforløb.
Aftalens område
Aftalen er indgået indenfor rammerne af overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og
Takstnævn og Yngre Læger for underordnede læger. Aftalen omfatter ansatte efter denne
overenskomst ved Region Nordjylland og institutioner mv. under Region Nordjylland.
Aftalen gælder for yngre læger, der ansættes i 1. hoveduddannelsesstilling eller som har dele
af denne ved en institution under Region Nordjylland.
Ansatte yngre læger i hoveduddannelsesstillinger i almen medicin (AP-blokstillinger) er ikke
omfattet af denne aftale.
Formål
Denne aftale har til formål at styrke rekrutteringen og fastholdelsen af yngre læger, der ønsker
at uddanne sig til speciallæger ved sygehusene i Region Nordjylland.
Rekrutterings- og fastholdelsestillæg:
Til yngre læger- der ansættes i 1. hoveduddannelsesstilling eller som har dele af denne ved et
sygehus under Region Nordjylland - ydes et årligt pensionsgivende tillæg på 33.603,00 kr./år
(31.03.2018 niv.) Tillægsnummer 110326
Vilkår:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
Dato

Aftalen er gældende fra 1.januar 2018 og træder i stedet for tidligere indgået tilsvarende
aftale af 16. marts 2009 og 1. april 2010.
Tillægget ydes i max.30 måneder under første hoveduddannelsesforløb. Aftalen har virkning fra og med de yngre læger der p.t. gennemfører hoveduddannelsesforløb. Tillægget
bortfalder fra det tidspunkt hvor den yngre læge "oprykkes” til 1.reservelæge (senest efter 30 måneder i hoveduddannelsesforløbet).
Tillægget udmøntes månedligt som 1/12 af del årlige tillæg ved de ordinære månedslønsudbetalinger.
Tillægget er pensionsgivende. Der henvises til overenskomstens bestemmelser.
Tillægget er gældende for fuldtidsansættelse og gradueres i forhold til lønbrøken.
Tillægget bortfalder ved ophør af ansættelse i hoveduddannelsesstilling eller dele af
denne ved et sygehus i Region Nordjylland.
Aftalen kan fra begge parters side opsiges med 3 måneders varsel.
Ved ophør/opsigelse af aftalen bevarer de ansatte, der har fået tildelt tillæg i henhold til
denne aftale dette tillæg som en personlig ordning.
Aftalen kan ændres ved enighed mellem parterne
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