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Forlig om tiltrædelsesaftale med Ingeniørfor-
eningen, IDA og Den danske Landinspektørfor-
ening 
Den 23. februar 2013 er der indgået forlig 

om ingeniører og landinspektører m.fl. 

Dækningsområde 

Kandidatuddannelser, der gennemfø-

res med udgangspunkt i en professi-

onsbacheloruddannelse omfattes af 

overenskomsten i det omfang, kandi-

datuddannelsen fremgår af § 3. 

 

Overenskomsten ajourføres løbende 

med nye kandidatuddannelser, når der 

er foretaget grænsedragning mellem 

IDA/DdL og AC. 

 

Cand.it og Cand.scient.med, som er 

optaget på kandidatuddannelsen på 

baggrund af en professionsbachelor, 

omfattes fremover af overenskom-

sten, såfremt det henhører under 

IDA’s og DdL’s dækningsområde 

(teknisk uddannelse). 

 

Følgende uddannelser optages pr. 1. 

april 2013: 

 Cand.scient.techn. 

 

Udenlandske uddannelser omfattes af 

overenskomsten, når uddannelsen er 

på niveau med og er sammenlignelig 

med en uddannelse, der er omfattet af 

tiltrædelsesaftalen. 

 

Gammelt lønforløb udfases 

Akademikere, som er ansat før 1. april 

1998, og som fortsat aflønnes efter 

det hidtidige lønforløb, overføres til 

basislønforløbet pr. 1. januar 2014.  

Lokal løndannelse 

Forsøgsordningen for special- og 

chefkonsulenter om lokale forhand-

lingsregler videreføres og udvides til at 

gælde for alle omfattet af tiltrædelses-

aftalen. 

Pension/ frit valg 

Pensionsbidraget forhøjes pr. 1. januar 

2014 med 0,32% fra 17,5% til 17,82%.  

 
Bidragsforøgelsen omfattes af frit 
valg. 

Højere individuel arbejdstid 

Bestemmelsen om højere individuel 

arbejdstid (tidligere fleksibel arbejds-

tid/plustid) ændres som forsøgsord-

ning i overenskomstperioden til, at af-

taler om højere individuel arbejdstid 

indgås mellem den ansatte og ansæt-

telsesmyndigheden. 
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Den videre proces 

Forliget skal nu godkendes af parter-

nes kompetente forsamlinger. For 

KL’s vedkommende er det KL’s Løn- 

og Personaleudvalg og Kommunernes 

Lønningsnævn. 

Kontaktpersoner i KL 

Eventuelle spørgsmål vedrørende 

ovenstående kan rettes til: 

 

Konsulent Tina Vester Jensen, 

Tlf. 33 70 37 29, e-mail tvj@kl.dk 

 

Forhandlingsleder Anne G. Sørensen, 
Tlf. 33 70 31 13, e-mail ags@kl.dk 
 

mailto:tvj@kl.dk
mailto:ags@kl.dk

