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Forlig om fornyelse pr. 1. april 2013 af overenskomster og aftaler inden for HK/KOMMUNAL's
område
Den 21. februar 2013 er der indgået forlig
med HK/KOMMUNAL om overenskomster og aftaler for medarbejdere inden for
kontorområdet, laboratorie- og miljøområdet,
tandplejen og på det grafiske område.

Allerede ansatte indplaceres pr. 1. januar 2014 på de anførte grundlønninger og lønnen sammensættes af
grundløn, funktionsløn og kvalifikationsløn.

Dækningsområde
Dækningsområdet i overenskomsten
for kontor- og IT-personale mfl. udvides med nye uddannelser, jf. faktaboks.

ATP
Bidraget til ATP forhøjes til A-sats pr.
1. januar 2014.

Løn
Professionsbachelorer aflønnes pr. 1.
januar 2014 på grundløn 32.
Markedsøkonom aflønnes på grundløn 27 + 2.000 kr. (31/3-2000 niveau)
Allerede ansatte bibeholder hidtidig
indplacering, medmindre andet aftales.

Højere individuel arbejdstid
Bestemmelsen om højere individuel
arbejdstid ændres til, at aftale kan indgås mellem den ansatte og ansættelsesmyndigheden.
Der kan først indgås sådan en aftale
efter 3 måneders ansættelse.

Grafisk område
Grafisk område omfattes af Fællesaftale om lokal løndannelse pr. 1. januar
2014 med følgende grundlønninger:
Bogbinderassistent
løntrin 24
Bogbinderisvend
løntrin 33
Typografer og litografer løntrin 36 +
2.300 (31/3-2000 niveau)
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Nye uddannelser dækket af Overenskomster
for kontor og ITpersonale
Professionsbachelor i finans
Professionsbachelor i
økonomi og it
Professionsbachelor i erhvervssprog og it-baseret
markedskommunikation
Professionsbachelor i webudvikling
Professionsbachelor i
softwareudvikling
Markedsføringsøkonom
(erhvervsakademiuddannelse)

Den videre proces
Forliget skal nu godkendes af parternes kompetente forsamlinger. For
KL’s vedkommende er det KL’s Lønog 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

2

Løn- og Personalenyt

