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Løn pr. 1. april 2011 

Stort set alle overenskomstforlig er på plads 

og ventes godkendt den 13. april 2011.  

Ingen ansatte sættes ned i løn 1. april 2011.  

Lønregulering 1. april 2011 for 

ansatte omfattet af et af de 

mange indgåede forlig 

Som led i aftalen med KTO af 16. 

december 2009 om udmøntning af 

den negative reguleringsordning skal 

lønningerne sættes ned 31. marts 

2011. Som en del af KTO forliget fra 

februar 2011 er der aftalt en generel 

lønregulering pr. 1. april 2011 med 

stigning nøjagtig svarende til lønned-

gangen. Konsekvensen er, at lønned-

gangen ikke mærkes for de ansatte. 

 

KTO giver først en tilbagemelding til 

KL om tilslutning til KTO-forliget 

den 13. april. Kommunerne indberet-

ter løn til KMD m.fl. medio april og 

kan ikke vente på tilbagemeldingen.  

 

Formelt set skulle alle kommunalt 

ansatte derfor sættes ned i løn ved 

lønudbetalingen i april. Da der for-

ventes en positiv tilbagemelding fra 

alle organisationer i KTO, er det af-

talt med KTO, at lønnen ikke ned-

sættes for alle de områder, der har 

indgået forlig. Tilsvarende er aftalt 

med Sundhedskartellet, der har god-

kendt det indgåede forlig. 

Journalisterne, som er uden for 

KTO, håndteres på tilsvarende vis.  

Lønregulering 1. april 2011 for 

ansatte omfattet af udestående 

forhandlinger 

I skrivende stund mangler der forlig 

for følgende personalegrupper: 

 

 Maritimt personale - FOA 

 Ledere/mellemledere i den kommunale 

ældreomsorg – FOA og Lederforum 

 Kommunallæger under 15 timer – 

PLO (ikke medlem af KTO) 

 

FOA og LederForum forventes at til-

slutte sig KTO-forliget, og det for-

ventes ikke, at FOA og LederForum 

vil varsle konflikt for de to første 

overenskomster, der endnu ikke er 

fornyet. Det er derfor besluttet, at 

lønnen ikke nedsættes for disse to 

områder pr. 1. april 2011. 

 

For overenskomsten for kommunal-

lægerne, som er uden for KTO, har 

KL besluttet, at lønnen ikke nedsæt-

tes, så længe der forhandles om over-

enskomstfornyelsen, og at KL betrag-

ter lønnen som en a conto løn, gæl-

dende indtil der indgås forlig eller 

varsles konflikt.  
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Dette er meddelt organisationen sam-

tidig med udsendelse af dette Løn- og 

Personalenyt. 

Forlængelse af de midlertidige 

tillæg til hus/ren-området samt 

handicapledsagere 

De i 2008 centralt aftalte tidsbegræn-

sede pensionsgivende lokallønstillæg, 

for perioden 1. april 2010 til 31. marts 

2011, er aftalt videreført frem til års-

skiftet. Disse tillæg skal fortsat udbeta-

les i overensstemmelse med reglerne i 

O.08 overenskomsterne. Tillæggene 

bortfalder den 31. december 2011, 

hvorefter midlerne anvendes til forhø-

jelse af grundlønningerne. 

 

Datacentralerne er orienteret om 

ovenstående. 

 

Kontaktpersoner i KL 

Eventuelle spørgsmål vedrørende 

ovenstående kan rettes til: 

 

Chefkonsulent Gitte Lyngskjold, 

tlf. 3370 3424, e-mail gly@kl.dk 

. 
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