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Forlig for læger, tandlæger, tandlægekonsulenter 
og bibliotekarer 

Den 2. marts 2011 er der indgået forlig med 

Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger 

for læger. 

 

Den 3. marts 2011er der indgået forlig med 

Tandlægernes Nye  Landsforening og Tand-

lægeforeningen for tandlæger og forlig med 

Tandlægeforeningen for tandlægekonsulenter. 

 

Den 4. marts 2011 er der indgået forlig med 

Bibliotekarforbundet for bibliotekarer. 

 

Kommunallæger 

Opgaver 

Der er aftalt en modernisering af pro-

tokollat om kommunallægernes ar-

bejdsområder således, at de opgaver, 

der nu er omtalt, er i tråd med de op-

gaver kommunerne har fået efter op-

gave- og strukturreformen. 

 

Pension 

Pensionsbidraget forhøjes pr. 1. januar 

2012 til 17,37%. 

Læger der udfører klinisk ar-

bejde 

Læger, der udfører klinisk arbejder, er 

fortsat ikke dækket af en overens-

komst, bortset fra læger i Københavns 

Kommune. 

 

Er der i en kommune behov for at an-

sætte en læge til klinisk arbejde, skal 

den enkelte kommune fortsat indgå en 

individuel aftale, i henhold til det lem-

pede løntilsyn. På baggrund af flere 

henvendelser fra kommunerne med 

spørgsmål til hvordan de individuelle 

kontrakter kan udarbejdes, har KL og 

Foreningen af Speciallæger og For-

eningen af Yngre Læger indgået et 

protokollat, hvor parterne giver anbe-

falinger til, hvordan man lokalt kan 

udarbejde de individuelle aftaler.  

Tandlæger 

Pension/frit valg 

Pensionsbidraget forhøjes pr. 1. januar 

2012 til 19,25%. 

 

Samtidig indføres bestemmelse om 

frit valg, så den enkelte ansatte kan 

vælge et kontant beløb udbetalt må-

nedsvis i stedet for indbetaling til pen-

sionsordningen. Valget kan foretages 

for den del af pensionsbidraget, som 

overstiger 15,8%. 

Tandlægekonsulenter 

Grundlønnen er aftalt forhøjet pr. 1. 

januar 2012 til 17.728 kr. årligt (31/3-

2000 niveau) pr. ugentlig time. 
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Bibliotekarer 

Løn 

Bibliotekarer omfattes pr. 1. januar 

2012 af en grundlønsforbedring fra 

trin 24 + 3.100 kr. (31/3 200-niveau) 

til trin 25. 

 

Bibliotekarer i Frederiksberg Kom-

mune omfattes pr. 1. januar 2012 af 

en grundlønsforbedring fra trin 27 + 

3.100 kr. (31/3 2000-niveau) til trin 

28. 

 

Bibliotekarer ansat i specialiststillinger 

omfattes pr. 1. januar 2012 af en 

grundlønsforbedring fra trin 36 + 

3.100 kr. (31/3 2000-niveau) til trin 

37. 

 

Alle grundlønsforbedringerne gen-

nemføres med fuldt gennemslag. 

Fælles bemærkninger 

Alle grupper omfattes ATP-forhøjelse 

til A-bidragssatsen 

 

Alle grupper er fortsat omfattet af lo-

kal løndannelse. For tandlægernes og 

bibliotekarernes vedkommende fornys 

aftalen om lokal løndannelse. Der af-

sættes ikke nye midler til lokal løn-

dannelse(forlodsfinansiering). 

 

 

Kontaktpersoner i KL 

Eventuelle spørgsmål vedrørende 

ovenstående kan rettes til: 

 

Konsulent Mette Bjørkvik, 

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

 

Forhandlingsleder Anne G. Sørensen 

tlf. 3370 3113, e-mail ags@kl.dk 
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