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Forlig for deltidsbrandfolk, håndværkere og afta-
len om forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt  

Den 10. marts 2011 blev der indgået forlig 

med Landsklubben For Deltidsansatte 

Brandfolk (LFDB) om fornyelsen af over-

enskomsten for deltidsbeskæftiget, honoraraf-

lønnet brandpersonale ved de kommunale be-

redskaber.  

Den 15. marts 2011 blev der indgået forlig 

med en række organisationer om henholdsvis 

overenskomsten for håndværkere og aftalen 

om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rå-

dighedsvagt.  

Løn og tillæg   

For alle overenskomstområder gælder, 

at ændringerne træder i kraft pr. 1. ja-

nuar 2012 og beløbene er i 31.03.00- 

niveau: 

Håndværkere:  

 Forhøjelse af kronetillægget med 

250 kr. fra 1.500 kr. til 1.750 kr. 

Deltidsbrandfolk: 

 Det faste årlige honorar forhøjes 

med 160 kr. for såvel brandperso-

nale, holdledere som holdledere 

med ansvar for den tekniske ledel-

ses på skadesstedet. 

Aftale om arbejdstid, forskudt tid, 

holddrift og rådighedsvagt: 

 Tillæg for arbejde i forskudt tid 

forhøjes: 

Fra 19,94 kr. til 20,03 kr.  

Fra 23,67 kr. til 23,78 kr.  

Fra 43,61 kr. til 43,81 kr.  

Pension og ATP 

Håndværkere: 

Pensionsbidraget forhøjes med 0,25% 

fra 16,0% til 16,25% med virkning fra 

den 1. januar 2012. Samtidig hæves 

ATP-bidraget fra E-sats til F-sats.  

Frit valg 

Håndværkere: 

Fra den 1. januar 2012 kan måneds-

lønnede håndværkere vælge, at den del 

af deres pensionsbidrag, som oversti-

ger 15,79%,  i stedet udbetales kon-

tant.   

Elever 

Håndværkerelever forhøjes fra løntrin 

3 til løntrin 4 og omfattes af lokal 

løndannelse.  

Deltidsbrandfolk 

Antallet af betalte timer tilpasses for 

brandmandsuddannelsen i forhold til 

forlængelsen af uddannelsen.  

 

Kontaktpersoner i KL 

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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