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Fornyelse pr. 1. april 2011 af overenskomster og 
aftaler inden for HK/KOMMUNAL's område 

Den 23. februar 2011 er der indgået forlig 

med HK/KOMMUNAL om overenskom-

sterne og aftalerne for medarbejdere inden for 

kontorområdet, laboratorie- og miljøområdet, 

i tandplejen og på det grafiske område. 

 

Dækningsområde: 

Kontorserviceuddannede, kontorser-

viceelever og finansøkonomer omfat-

tes af kontoroverenskomsten. 

Løn 

Specialiststillinger på grundløn 30 

+2.400 (31/3-00) omfattes pr. 1. janu-

ar 2012 af en grundlønsforbedring til 

grundløn 32. 

 

Tandklinikassistenter på grundløn 21 

+ 1.800 kr. (31/3-00) omfattes pr. 1. 

januar 2012 af en grundlønsforbedring 

til grundløn 22. 

 

1.tandklinikassistenter på grundløn 26 

+ 2.000 kr. (31/3-00) omfattes pr. 1. 

januar 2012 af en grundlønsforbedring 

til grundløn 27. 

Lokal løndannelse 

Der er indgået en ny aftale om lokal 

løndannelse, som hidtil sammen med 

en række andre organisationer. 

Der afsættes ikke nye midler til lokal 

løndannelse (forlodsfinansiering), og 

aftalen indeholder ikke nye garantier. 

 

Der optages bemærkning om, at hvis 

der er enighed mellem de centrale par-

ter kan en niveau 2-forhandling afvik-

les således, at den ene part alene er re-

præsenteret af en repræsentant fra det 

lokale niveau.  

 

Endelig gøres aftalen mere læsevenlig. 

Pension 

Voksenelever omfattes pr. 1. januar 

2012 af en forhøjelse af pensionsbi-

draget fra 12,5% til 15,5%. 

Frit valg 

Som led i harmoniseringen af de for-

skellige fritvalgsordninger ændres 

HK’s ordning, så medarbejdere, der 

har valgt løn frem for pensionsord-

ning, fremover får udbetalt fritvalgstil-

lægget månedsvis i stedet for årsvis.  

ATP 

Bidraget til ATP forhøjes til E-sats 

(2.851,20 kr. pr. år) pr. 1.januar 2012. 
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Arbejdstid 

Kontorpersonale og laboratorie- og 

miljøpersonale omfattes fremover 

fuldt ud af Aftale om arbejdstid, her-

under arbejde i forskudt tid, holddrift 

og rådighedsvagt i hjemmet. 

 

 
 

Forliget kan læses her. 

 

Kontaktpersoner i KL 

Konsulent Mette Bjørkvig 

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

Forhandlingsleder Anne G. Sørensen, 

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

 

 

 Antallet af medarbejdere, som 

berøres af dette forlig, udgør 

ca. 40.000. 
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