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Delforlig med Dansk Formands Forening og FOA 
- Fag og Arbejde 

KL og Dansk Formands Forening og 

FOA – Fag og Arbejde har den 28. 

februar 2008 indgået forlig om forny-

else af aftale og overenskomst for 

770 formandsansatte i kommunerne. 

 

Forliget er indgået under forudsæt-

ning af, at der indgås et samlet forlig 

mellem KL og KTO eller mellem KL 

og Dansk Formands Forening og 

FOA – Fag og Arbejde, evt. sammen 

med en yderligere flerhed af organisa-

tioner, om fornyelse af aftaler og 

overenskomster pr. 1. april 2008. 

 

Forliget indeholder følgende hoved-

punkter: 

 

LØN 

Alle grundlønninger forhøjes med 1 

løntrin + et årligt tillæg på kr. 2.000,- 

(31/3 2000-niveau). 

 

Den lokale løndannelse fortsætter, 

idet der er afsat 1,25% én gang i 

overenskomstperioden. 

 

SAMMENSKRIVNING AF 

OVERENSKOMSTER 

For følgende grupper: 

 Parkeringsserviceformænd – 

København og Frederiksberg 

Kommuner. 

 Underværkstedsmestre - Fre-

deriksberg Kommune. 

 Diverse formandsstillinger på 

løntrin 34 – Frederiksberg 

Kommune og 

 Diverse formandsstillinger på 

grundløntrin 30 og 36 – Kø-

benhavn Kommune 

vil overenskomstgrundlaget for 

henholdsvis Københavns og Fre-

deriksberg Kommuner fremover 

indgå i et samlende overens-

komstgrundlag for formænd for 

hele landet. 

 

PENSION 

Pensionsbidraget forhøjes for an-

satte i København og Frederiks-

berg Kommuner fra 12,83% til 

14,84%. 

 

For alle ansatte fastsættes karens-

perioden til 21 år og 1 års beskæf-

tigelse, bortset fra ansatte i Kø-

benhavn og Frederiksberg Kom-

muner, der  i forvejen ikke er om-

fattet af en karensperiode. 
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C-satsen forhøjes pr. 1. januar 

2010 med 388 kr. til E-sats (=ny 

C-sats). 

 

SENIORDAGE 

Antallet af seniordage aftalt mel-

lem KL og KTO suppleres, så 

hver medarbejder på 60 år og 

derover får ret til 5 seniordage pr. 

år. 

 

Forliget kan læses her. 
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