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Delforlig med HK/KOMMUNAL 

KL og HK/KOMMUNAL har den 

27. februar 2008 indgået forlig om 

fornyelse af aftaler og overenskom-

ster for ca. 40.000 medarbejdere i 

kommunerne, beskæftiget inden for 

kontorområdet, laboratorie- og mil-

jøområdet og i tandplejen. 

 

Forliget er indgået under forudsæt-

ning af, at der indgås et samlet forlig 

mellem KL og KTO eller mellem KL 

og HK/KOMMUNAL, evt. sammen 

med en flerhed af organisationer, om 

fornyelse af aftaler og overenskom-

ster pr. 1. april 2008. 

 

Forliget indeholder følgende hoved-

punkter: 

 

LØN  

Alle grupper omfattes af en grund-

lønsforbedring bestående af et løntrin 

og et kronetillæg svarende til ½ løn-

trin – for visse højere lønnede består 

grundlønsforbedringen af et kronetil-

læg. 

 

For en flerhed af basisgrupperne ind-

føres et kvalifikationstillæg på 6 løn-

trin efter 7 års beskæftigelse inden 

for faget/på baggrund af grundud-

dannelsen. For allerede ansatte vil der 

dog ske modregning i trin/tillæg af-

talt før 1. april 2008. 

 

Den lokale løndannelse fortsætter, 

idet der er afsat 1,25 % én gang i 

overenskomstperioden til basisgrup-

perne og 1,25 % 2 gange i overens-

komstperioden til ledergrupperne. 

 

PENSION/FRIT VALG 

Pensionsbidraget vil fremover være: 

• 12½ % for voksenelever 

• 17,7 % for ledere og de højest 

indplacerede specialister 

• øvrige 15,5 %. 

• For den del af pensionsbidraget, 

der oversiger 15,1 % kan den en-

kelte medarbejder vælge at få ud-

betalt et kontant beløb én gang 

årligt i stedet for indbetaling til 

pensionsordningen. 

 

ARBEJDSTID 

Der vil fremover være mulighed for 

at indgå aftale om en højere fast ar-

bejdstid på op til 42 timer om ugen, 

hvis der indgås aftale herom mellem 

kommunen og tillidsrepræsentanten.  

 

Det er frivilligt for den enkelte med-

arbejder, og ordningen kan opsiges 

såvel af medarbejderen som af kom-

munen med 3 måneders varsel. 
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Der ydes sædvanlig løn og pension 

for ”plustiden”. 

 

NYE UDDANNELSER 

Sundhedsservicesekretærer og pro-

fessionsbachelorer i offentlig admini-

stration optages i kontor- og edb(IT)-

overenskomsten og i laboratorie- og 

miljøoverenskomsten optages den 

nye overbygning på laborantuddan-

nelsen. 

 

SENIORDAGE 

Antallet af seniordage aftalt mellem 

KL og KTO suppleres, så hver med-

arbejder på 60 år og derover får ret til 

5 seniordage pr. år. 

 

Forliget er vedhæftet. 

 


