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Forlig med Forhandlingskartellet og med FOA/3F 
for teknisk servicemedarbejdere m.fl. 

Den 28. februar 2011 er der indgået forlig 

med Forhandlingskartellet om fornyelse af 

fællesoverenskomsten, som omfatter en ræk-

ke mindre personalegrupper under FTF’s 

område. Den 1. marts er der indgået forlig 

med FOA og 3F for teknisk servicemedar-

bejdere m.fl.     

 

 

Løn og pension 

Forhandlingskartellet 

For kort- og landmålingsteknikere på 

grundløn 22 + 2.000 og på grundløn 

31 + 2.000 sker med virkning pr. 1. 

januar 2012 en grundlønsforbedring 

med fuldt gennemslag til henholdsvis 

grundløn 22 + 3.000 og grundløn 31 

+ 3.000.  

 

Derudover gennemføres med virk-

ning pr. 1. januar 2012 pensionsfor-

bedringer for en række grupper. 

 

Teknisk servicemedarbejdere m.fl. 

Teknisk servicemedarbejdere får pr. 

1. januar 2012 et grundlønstillæg på 

1.300 kroner årligt grundbeløb (31/3 

2000). Tillægget gives med fuldt gen-

nemslag.    

 

Derudover gennemføres med virk-

ning pr. 1. januar 2012 forhøjelse af 

pensionsprocenten på 12,5 til 13% og 

forhøjelse af pensionsprocenterne på 

12,83 og 12,93 til 13,48%.  

 

Elever og voksenelever  

Med virkning fra 1. januar 2012 op-

rykkes elever på løntrin 3 til løntrin 4. 

 

Voksenelever oprykkes med virkning 

fra 1. april 2011 fra løntrin 11 til løn-

trin 14.   

Forhandlingskartellet består af  

 ledende medarbejdere i 

idræts-, kultur- og fritidssek-

toren  

• havnechefer, maritime chefer, 

havnekaptajner, -mestre,        

-fogeder og -assistenter  

• kort- og landmålingsteknikere 

• skov- og landskabsingeniører 

• skibsførere, lodser og styr-

mænd 

• maskinmestre 

Overenskomsten med FOA/3F 

omfatter 

 teknisk servicemedarbejdere, 

-ledere og –chefer 

 uddannede ejendomsservice-

teknikere 
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Lokal løndannelse 

De ansatte er omfattet af henholdsvis 

Fællesaftale om lokal løndannelse 

(Forhandlingskartellet) og Fællesafta-

le om lokal løndannelse på det tekni-

ske område (Teknisk Service), som 

begge videreføres i perioden i forenk-

let udgave. Der afsættes ikke nye 

midler til lokal løndannelse (forlods-

finansiering) og aftalerne indeholder 

ikke nye garantier.    

Frit valg - Forhandlingskartel-

let 

Det er aftalt med Forhandlingskartel-

let, at månedslønnede med ret til 

pension pr. 1. januar 2012 kan vælge, 

at en del af pensionsbidraget i stedet 

udbetales som løn, i form af et ikke 

pensionsgivende kontant beløb.   

Plustid - Forhandlingskartellet 

Den nuværende forsøgsordning aftalt 

mellem KL og Forhandlingskartellet 

med fleksibel arbejdstid/ plustid fort-

sætter. Ordningen giver mulighed for 

at aftale fleksibel arbejdstid (plustid) 

op til 42 timer pr. uge.   

Den videre proces 

Forligene skal nu godkendes af par-

ternes 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 Allan Graversen, 

tlf. 3370 3220, e-mail AWG@kl.dk 

Konsulent Mette Bjørkvik, 

tlf. 3370 3524, e-mail MVA@kl.dk 

Chefkonsulent Jakob Reinholt, 

tlf. 3370 3468, e-mail JAR@kl.dk  

Forhandlingsleder Anne G. Sørensen 

tlf. 3370 3113, e-mail: AGS@kl.dk 
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