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Forlig for formænd og flyvepladsledere m.fl.

Den 3. marts 2011 er der indgået forlig mel-

lem KL, Dansk Formands Forening og 

FOA om fornyelse af overenskomst og aftale 

for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte 

gartnerformænd m.fl.  

 

Den 4. marts 2011 er der indgået forlig mel-

lem KL og Serviceforbundet om fornyelse af 

overenskomst for flyvepladsledere, AFIS-

operatører og sikkerhedsmedarbejdere m.fl. 

ved kommunale lufthavne og flyvepladser. 

1. Formandsoverenskom-
sten 

Løn 

Pr. 1. januar 2012 indføres et årligt 

pensionsgivende grundlønstillæg på 

950 kr. (31/3 2000 niveau). Alle cen-

tralt og lokalt aftalte tillæg/trin beva-

res. 

 

ATP 

ATP-bidraget forhøjes pr. 1. januar 

2012 fra E-sats til ny F-sats. 

Særlige grundlønsindplacerin-

ger og stillingsbetegnelser  

Med virkning fra 1. januar 2012 kan 

der lokalt aftales indplacering på 

grundløn 37 + 2.950 kr. (31/3 2000 

niveau). Indplacering efter denne be-

stemmelse kan ikke behandles i tviste-

løsningssystemet.  

 

Særbestemmelser i København og 

Frederiksberg udgår. 

 

2. Flyvepladsledere m.fl. 
Flyvepladsledere er ligeledes omfattet 

af Fællesaftale om lokal løndannelse 

på det tekniske område. 

 

Med virkning fra 1. januar 2012 for-

højes pensionsprocenten med 0,4 % 

til 17,5 % for flyvepladsledere m.fl.  

 

Ansatte kan endvidere med virkning 

fra 1. januar 2012 vælge mellem løn og 

pension for den del af pensionsbi-

draget, som overstiger 15,79 %. 

 

3. Fælles 
 

Lokal løndannelse 

Ansatte efter overenskomsterne er 

omfattet af Fællesaftale om lokal løn-

dannelse på det tekniske område.  
 

Der afsættes ikke nye midler til lokal 

løndannelse (forlodsfinansiering), og 

aftalen indeholder ikke nye garantier. 
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Den videre proces 

Forligene skal nu godkendes af par-

ternes 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 

 

Konsulent Mette Bjørkvik, 

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