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Forlig med FOA og DOBL for beredskabsperso-
nale samt brand- og ambulancepersonale i Kø-
behavn og Frederiksberg  

Den 28. februar 2011 er der indgået forlig 

med FOA og DOBL om fornyelse af over-

enskomster for hhv. beredskabspersonale i 

basis- og mesterstillinger samt for brand- og 

ambulancepersonale i København og Frede-

riksberg. 

Løn og pension 

Der gennemføres en række lønfor-

bedringer med fuldt gennemslag pr. 

1. januar 2012:  

 forhøjelse af grundlønstillæg-

get på 1.500 kroner til 1.750 

kroner (31/3 2000 niveau) 

 et grundlønstillæg til over-

chauffører på 1.750 kroner 

(31/3 2000 niveau)  

 et grundlønstillæg på 1.500 

kroner (31/3 2000 niveau) til 

brandmestre, beredskabsme-

stre og vagtcentralmestre med 

grundløn 26 og til vicebered-

skabsmestre  

 

Til paramedicinere (niveau III) for-

højes ambulancetillægget fra 8.900 

kroner til 15.000 kroner (31/3 2000 

niveau). 

 

Derudover forhøjes satserne for 

vagt- og udkaldsbetaling. 

 

Endelig gennemføres en pensions-

forhøjelse for en række grupper, 

hvorefter pensionsbidraget forhøjes 

pr. 1. januar 2012 fra henholdsvis 

12,9% og 13,63%  til 13,8%. 

Lokal løndannelse 

De ansatte er omfattet af Aftale om 

lokal løndannelse på det tekniske om-

råde, som fornys således at ændrin-

gerne i forlig af 22. februar 2011 ved-

rørende Fællesaftale om lokal løn-

dannelse indarbejdes heri. 

 

Der afsættes ikke nye midler til lokal 

løndannelse (forlodsfinansiering) og 

der indføres ikke nye garantier. 

Elever 

Elever på løntrin 3 oprykkes pr. 1. 

januar 2012 til løntrin 4 med fuldt 

gennemslag. 

Elever på løntrin 11 oprykkes pr. 1. 

januar 2012 til løntrin 18 plus et årligt 

tillæg på 1.750 kroner. 

Elever omfattes desuden af lokal 

løndannelse med virkning fra over-

enskomstens udsendelse. 

 

http://www.kl.dk/Arbejdsgiver--og-lonforhold/Artikler/83008/2011/03/O11-Forlig-for-beredskabspersonale-basis-mfl/
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Pligtig afgangsalder 

Den pligtige afgangsalder forhøjes fra 

60 til 62 år, jf. KTO forliget pkt. 

5.4.b.  

Den videre proces 

Forliget skal nu godkendes af parter-

nes kompetente forsamlinger. For 

KL’s vedkommende er det KL’s Løn-

udvalg og Kommunernes Lønnings-

nævn. 

 

Kontaktpersoner i KL 

Eventuelle spørgsmål vedrørende 

ovenstående kan rettes til: 

 

Konsulent Allan Graversen, 

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

Chefkonsulent Jakob Reinholt, 

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