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Forlig for socialrådgivere/-formidlere, tekniske 
designere m.fl. og bygningskonstruktører 

Den 24. februar 2011 er der indgået forlig 

med Dansk Socialrådgiverforening og HK/ 

KOMMUNAL om fornyelse af Overens-

komst og aftale for socialrådgivere/-formid-

lere, med Teknisk Landsforbund om fornyel-

se af Overenskomst for tekniske designere 

m.fl. og med Konstruktørforeningen og Tek-

nisk Landsforbund om Overenskomst for 

bygningskonstruktører. 

 

Socialrådgivere/-formidlere 

Løn 

Socialrådgivere på grundløn 31 omfat-

tes pr. 1. januar 2012 af en grundløns-

forbedring til trin 31 + 2.000 kr. 

(31/3-00). 

 

Socialformidlere på grundløn 32 om-

fattes pr. 1. januar 2012 af en grund-

lønsforbedring til trin 32 + 2.000 kr. 

(31/3-00). 

 

Socialrådgivere/-formidlere på grund-

løn 37 omfattes med virkning fra 

overenskomstens udsendelse af be-

stemmelsen om ydelse af tillæg for 

funktion som praktikvejleder eller ud-

dannelsesansvarlig. 

 

Pension 

Socialformidlere med 15,5% pensi-

onsbidrag omfattes pr. 1. januar 2012 

af en pensionsforhøjelse til 15,65%. 

 

ATP 

Bidrag til ATP forhøjes pr. 1. januar 

2012 fra sats C til sats E = 2.462,40 

kr. årligt. 

 

Tekniske designere m.fl. 

Løn 

Tekniske designere på grundløn 28 

omfattes pr. 1. januar 2012 af en 

grundlønsforbedring til trin 28 + 

1.250 kr. (31/3-00). 

 

Tekniske designere med særligt ansvar 

på grundløn 30 + 1.800 omfattes pr. 

1. januar 2012 af en grundlønforbed-

ring til trin 31. 

 

Ledere, mellemledere og specialister i 

Københavns Kommune på grundløn 

30 + 1.800 kr. omfattes pr. 1. januar 

2012 af en grundlønsforbedring til trin 

31. 

 

Landmålings-, bygge- og maskintekni-

kere i Københavns Kommune på 

grundløn 21 + 1.800 kr. (31/3-00) 
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omfattes pr. 1. januar 2012 af en 

grundlønsforbedring til trin 24 + 

1.800 kr. (31/3-00). Samtidig udgår § 

6, stk. 2, idet de 2 centralt fastsatte 

kvalifikationstrin modregnes i grund-

lønsforbedringen. 

 

Pension 

Pensionsbidrag forhøjes pr. 1. januar 

2012 fra 16,1% til 16,15%. 

 

ATP 

Bidrag til ATP forhøjes pr. 1. januar 

2012 fra sats E til sats F = 2.851,20 

kr. årligt. 

 

Frit valg 

Som et led i harmoniseringen af de 

forskellige fritvalgsordninger ændres 

ordningen, så medarbejdere, der har 

valgt løn frem for pensionsforhøjelse, 

fremover får udbetalt fritvalgstillægget 

månedsvis i stedet for årsvis.  

 

Pensionsbidragsforhøjelsen indgår i 

ordningen. 

 

Bygningskonstruktører 

Løn 

Bygningskonstruktører på grundløn 

29 omfattes pr. 1. januar 2012 af en 

grundlønsforbedring til trin 29 + 

1.400 kr. (31/3-00). 

 

Pension 

Pensionsbidraget forhøjes pr. 1. januar 

2012 fra 16,6% til 16,65%. 

 

ATP 

Bidrag til ATP forhøjes pr. 1. januar 

2012 fra sats E til sats F = 2.851,20 

kr. årligt. 

 

Frit valg 

Som et led i harmoniseringen af de 

forskellige fritvalgsordninger ændres 

ordningen, så medarbejdere, der har 

valgt løn frem for pensionsforhøjelse, 

fremover får udbetalt fritvalgstillægget 

månedsvis i stedet for årsvis, og så 

valget gælder for den del af pensions-

bidraget, som overstiger 15,79%. 

 

Pensionsbidragsforhøjelsen indgår i 

ordningen. 

Fælles bemærkninger 

Løn  

Hvor intet andet er nævnt gennemfø-

res de omtalte grundlønsforbedringer 

med fuldt gennemslag. 

 

Lokal løndannelse 

Der er indgået en ny aftale om lokal 

løndannelse sammen med de øvrige 

organisationer, der hidtil har været 

omfattet af Fællesaftalen om Ny Løn. 

 

Der afsættes ikke nye midler til lokal 

løndannelse, og aftalen indeholder ik-

ke nye garantier. 

 

Aftalen gøres mere læsevenlig, og der 

optages en 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 fra det lokale niveau.   

  

Kontaktpersoner i KL 

Eventuelle spørgsmål vedrørende 

ovenstående kan rettes til: 

Konsulent Mette Bjørkvik, 

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

Konsulent Allan W. Graversen, 

Tlf. 3370 3220, e-mail awg@kl.dk 

Forhandlingsleder Anne G. Sørensen 

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