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Vedr.: Sundhedsreform og tryghed for medarbejderne 

 

Forhandlingsfællesskabets formand Mona Striib har d.d. sendt en direkte opfordring til innovati-

onsministeren og sundhedsministeren om, at der i regeringens forhandlinger om en politisk aftale 

om sundhedsreformen sendes et klart signal til alle regionale medarbejdere om, at de vil blive 

sikret størst mulig tryghed. Det sker med henvisning til, at Regeringens udspil i sin nuværende 

form skaber utryghed blandt de regionale medarbejdere, navnlig alle de medarbejdere som helt 

eller delvist er beskæftiget med ikke-sundhedsfaglige opgaver.   

 

Det opfordres i den forbindelse til, at det bl.a. bør ske ved: 

• Der indføres et princip om, at medarbejderne følger med deres opgaver, hvis opgaverne 

flyttes. Det bemærkes, at et sådant princip blev indført i forbindelse med strukturreformen.  

• Det bestemmes, at virksomhedsoverdragelsesloven skal finde anvendelse for alle ansatte 

– også de medarbejdere som ikke direkte er omfattet af loven. Dette skete ligeledes i for-

bindelse med strukturreformen.  

 

Regeringen opfordres samtidig til at sikre en tryghedsskabende og ordentlig proces i forhold til 

de medarbejdere, der skal overflyttes til staten eller kommunerne. Dette skal bl.a. ske gennem 

inddragelse af de faglige organisationer og lokale tillidsfolk, så tidligt som muligt. 

 

Der gøres samtidig opmærksom på, at såfremt sundhedsreformen måtte blive en realitet, har For-

handlingsfællesskabet en forventning om, at arbejdsgiverne er parate til at indgå aftaler om løn-

garanti, således at ansatte der overflyttes til anden offentlig arbejdsgiver ikke sættes ned i løn 

efter udløb af en overenskomstperiode, som følge af overgang til anden overenskomst hos mod-

tagende arbejdsgiver. Der gøres ligeledes opmærksom på, at såfremt reformen måtte medføre, at 

der er medarbejdere, der mister deres arbejde, har Forhandlingsfællesskabet en forventning om, 

at arbejdsgiverne ligeledes er parate til at indgå aftaler om outplacement.  

 

Brevet til ministrene er vedlagt som bilag. 
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