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Forlig om fornyelse af overenskomster for byg-
ningskonstruktører og tekniske designere m.fl. 

Den 28. februar 2013 er der indgået forlig 

med Konstruktørforeningen og Teknisk 

Landsforbund om fornyelse af overenskom-

sten for bygningskonstruktører. 

 

Endvidere er der indgået forlig med Teknisk 

Landsforbund om fornyelse af overenskomst 

for tekniske designere m.fl. 

Bygningskonstruktører 

Pension/frit valg 

Pensionsbidraget forhøjes pr. 1. januar 

2014 med 0,15% fra 16,65% til 16,8%. 

Bidragsforhøjelse omfattes af frit valg. 

 

ATP 

ATP-bidraget forhøjes pr. 1. januar 

2014 fra F-sats til A-sats. 

 

Højere individuel arbejdstid 

Der etableres mulighed for at indgå 

aftale mellem den ansatte og ansættel-

sesmyndigheden om en arbejdstid op 

til 42 timer pr. uge. Aftalen kan først 

indgås efter 3 måneders ansættelse. 

Tekniske designere m.fl. 

Dækningsområde 

Kulturteknikere /-elever som ansættes 

på kulturinstitutioner, omfattes frem-

over af overenskomsten, dog er Kø-

behavns Kommune undtaget. 

Pension/frit valg 

Pensionsbidraget for månedslønnede 

forhøjes pr. 1. januar 2014 med 0,1% 

fra 16,15% til 16,25%. Bidragsforhø-

jelsen omfattes af frit valg. 

 

Pensionsbidraget for elever forhøjes 

pr. 1. januar 2014 med 0,5% fra 12,5% 

til 13,0%. 

 

Karens  

Karensbestemmelsen for kulturtekni-

kere nedsættes fra 1 år til 6 måneders 

beskæftigelse. 

 

ATP 

ATP-bidraget forhøjes pr. 1. januar 

2014 fra F-sats til A-sats. 

 

Højere individuel arbejdstid 

Der etableres mulighed for at indgå 

aftale mellem den ansatte og ansættel-

sesmyndigheden om en arbejdstid op 

til 42 timer pr. uge. Aftalen kan først 

indgås efter 3 måneders ansættelse 

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. 
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Kontaktpersoner i KL 

Eventuelle spørgsmål vedrørende 

ovenstående kan rettes til: 

 

Konsulent Allan W. Graversen 

Tlf. 33 70 32 20, e-mail awg@kl.dk 

 

Konsulent Tina Vester Jensen, 

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