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Delforlig med Akademikernes Centralorganisati-
on 

KL og Akademikernes Centralorgani-

sation (AC) har den 25. februar 2008 

indgået et delforlig om fornyelse af 

fællesoverenskomsten for akademike-

re ansat i kommunerne. 

 

Forliget er indgået under forudsæt-

ning af, at der indgås et samlet forlig 

mellem KL og KTO eller mellem KL 

og AC, evt. sammen med en flerhed 

af organisationer, om fornyelse pr. 1. 

april 2008 af aftaler og overenskom-

ster. 

 

Forliget indeholder bl.a.: 

Basislønforløbet justeres, så trin 3 af-

skaffes og trin 4 bliver 2-årigt. Samti-

dig forhøjes alle trinene i forløbet. 

 

Der indføres mulighed for oprettelse 

af special- og chefkonsulentstillinger, 

hvor aflønningen tager udgangspunkt 

i et givent grundbeløb. 

 

Rådighedstillæggene forhøjes og det 

er endvidere aftalt, at alle akademike-

re ydes rådighedstillæg, hvis de ansæt-

tes i administrative stillinger på sam-

me vilkår, som er gældende for juri-

ster og universitetsøkonomer. 

 

For psykologer er der bl.a. indgået af-

tale om grundlønninger for ledende 

psykologer og chefpsykologer og au-

torisationstillægget er forhøjet. 

 

For bibliotekarer er aftalt, at be-

stemmelsen om vagttillæg omlægges 

til, at der lokalt skal indgås aftale, og 

tilbagefaldsreglen afskaffes. Samtidig 

omfattes bibliotekarer, der udfører 

søndagstjeneste, af en bestemmelse 

om en halv times frihed for hver ti-

mes tjeneste.  

 

Pensionsbidraget forhøjes fra 16,9 % 

til 17,5 %. Bestemmelsen om, at bi-

dragsforhøjelsen kan omlægges til 

løn, opretholdes, så der nu kan væl-

ges omlægning af pensionsbidrag fra 

16,4 % til 17,5 %. 

 

Som en nydannelse er der aftalt mu-

lighed for fleksibel arbejdstid/plustid 

i kommunerne. Ordningen indebæ-

rer, at der kan indgås aftale med de 

enkelte medarbejdere og kommunen 

om forøgelse af den ugentlige ar-

bejdstid ud over 37 timer om ugen. 

 

Ikrafttrædelsestidspunkterne for de 

enkelte elementer i delforliget er 

endnu ikke aftalt. 
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Delforliget er vedhæftet. 


