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Protokollat 

om  

Forhandlingsrammen 

 
Opnår parterne ikke enighed om en ny model for beregning af overenskomstrammen, jf. 
forhandlingsprotokollens pkt. 19, forud for overenskomstforhandlingerne i 2024, anvendes 
nedenstående beregningsmodel: 
 

Der er anvendt 5,25 % af lønrammen på generelle lønstigninger. Den resterende lønramme på 1% 
er hensat til individuelle lønstigninger til de ansatte dyrlæger i overenskomstperioden.  
 
Udgør udmøntningen af individuelle løntillæg (funktions- og kvalifikationstillæg samt 
resultatlønstillæg) i overenskomstperioden mere eller mindre end 1% af den aktuelle 
gennemsnitlige løn pr. september 2023, da tillægges hhv. fradrages beløbet lønrammen i 
forbindelse med overenskomstfornyelsen i år 2024.  
 
I det pr. september 2020 opgjorte individuelle løntillæg indgår kvalifikationstillæg, funktionstillæg 
og resultatlønstillæg, inkl. pension. For seniordyrlæge og dyrlæge på jobløn indgår den del af 
lønnen der overstiger grundlønnen for dyrlæger på trin 3 i september 2023 som 
kvalifikationstillæg. Pr. 1. april 2021 følger praksisdyrlægen samme procedure.  
 
Det aktuelle individuelle løntillæg pr. september 2020 = 3.953 kr.  
 
Af ovennævnte individuelle løntillæg pr. september 2020 udgør gennemsnitskvalifikations- 
tillægget 3.547 kr. pr. måned, gennemsnitsfunktionstillægget 377 kr. pr. måned og 
gennemsnitsresultatlønstillægget 29 kr. pr. måned. I alt 3.953 kr. i gennemsnit pr. måned for en 
fuldtidsansat dyrlæge.  
 
Resultatlønstillægget beregnes som 1/12 af det udbetalte tillæg i år 2023.  
 
Såfremt de gennemsnitlige funktions-, kvalifikations- og resultatlønstillæg (pr. måned) pr. 
september 2023 er mindre end 3.953 kr. x 12 måneder x 550 ansatte dyrlæger: (26.088.114 kr. + 



2.561.557 kr. = 28.649.671 kr.), da tillægges det manglende beløb lønrammen i forbindelse med 
forhandlingerne om fornyelse af overenskomsten i år 2024. Tilsvarende vil et beløb, der ligger over 
28.649.671 kr. blive fradraget lønrammen i forbindelse med forhandlingerne om fornyelse af 
overenskomsten i år 2024. 

 
 
Barselsreguleringsordning  
DA’s udbetaling til barsel 1. januar 2021 – 31. december 2021 = 5.096.976 kr. = A DA’s udbetaling til 
barsel 1. januar 2022 – 31. december 2022 = 5.096.976 kr. = B DA’s udbetaling til barsel 1. januar 2023 
– 31. december 2023 = 5.096.976 kr. = C A + B + C = 15.290.928 kr.  
 
Er A + B + C mindre end 15.290.928 kr. vil dette beløb indgå i forbindelse med forhandlingerne om 
fornyelse af overenskomsten i år 2024.  
 
Det beløb, der ligger over 15.290.928 kr. vil blive modregnet i forbindelse med forhandlingerne om 
fornyelse af overenskomsten i år 2024 
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