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Forlig for socialrådgivere, kommunallæger m.fl., 
bibliotekarer, bygningskonstruktører og tekniske 
designere m.fl.

Der er indgået delforlig for socialråd-

givere/-formidlere, kommunallæger 

m.fl., tjenestemandsansatte bibliote-

karer, og bygningskonstruktører og 

tekniske designere m.fl.  

 

Grupperne er omfattet af det samlede 

KTO-forlig, som blev indgået lørdag 

den 1. marts 2008. 

 

Socialrådgivere/socialformidlere 

Alle grupper inden for overenskom-

sten omfattes af grundlønsforbedrin-

ger på op til 2 trin samt pensionsfor-

bedringer. 

 

Endvidere omfattes gruppen af ekstra 

seniordage, så hver medarbejder på 

60 år og derover får ret til 5 senior-

dage pr. år. 

 

Endelig er der aftalt mulighed for at 

indgå aftale om en højere fast ar-

bejdstid på op til 42 timer om ugen. 

 

Kommunallæger (15-37 timer) m.fl. 

For kommunallæger indføres pr. 1. 

april 2009 obligatorisk kvalifikations-

tillæg på 18.500 kr. (31/3 2000 ni-

veau) for gennemførelse af Sund-

hedsstyrelsens kursus for læger ansat 

i den kommunale sundhedspleje. 

 

Ved ansættelse af læger til opgaver, 

der forud for kommunalreformen 

blev varetaget af amterne, hvor stil-

lingerne ikke er overenskomstdække-

de, anbefales det at tage udgangs-

punkt i overenskomster indgået mel-

lem Danske Regioner og Foreningen 

af Speciallæger/Yngre Læger, indtil 

der indgås overenskomst mellem KL 

og organisationerne.  

 

Med henblik på afdækning af det læ-

gelige behov i kommunerne efter op-

gave- og strukturreformens gennem-

førelse, er der mellem parterne aftalt 

et personalepolitisk projekt.  

 

Tjenestemandsansatte bibliotekarer 

For tjenestemandsansatte biblioteka-

rer er aftalt grundlønsstigninger på 

op til 2 løntrin. 

 

Vagttillæg for aften-, lørdags-, søn-

dags eller bogbustjeneste ændres, så 

der med virkning fra overenskom-

stens udsendelse lokalt skal indgås af-

tale om funktionsløn.  
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Samtidig indføres en bestemmelse 

om, at der for hver times tjeneste på 

søndage ydes ½ times frihed, der af-

spadseres. 

 

Bibliotekarerne omfattes endvidere af 

muligheden for at indgå aftale om en 

højere fast arbejdstid på op til 42 ti-

mer om ugen. 

 

Bygningskonstruktører 

For bygningskonstruktører er aftalt 

en forhøjelse af grundlønnen med et 

trin til alle.  

 

Pensionsbidraget forhøjes med 0,5%, 

og der indføres samtidig mulighed 

for at vælge mellem indbetaling af 

forhøjelsen til pensionskassen eller at 

få et kontant beløb udbetalt én gang 

årligt.  

 

Endvidere suppleres op med senior-

dage, så alle medarbejdere på 60 år og 

derover fra 1. januar 2009 får ret til 5 

seniordage om året. 

 

Tekniske designere m.fl. 

Alle grupper inden for overenskom-

sten omfattes af grundlønsforbedrin-

ger på 1 trin + 1.800 kr. (31/3 2000-

niveau). 

 

Aflønning af teknisk designerelever 

forhøjes med 2.000 kr. årligt (31/3 

2000-niveau). 

 

Pensionsbidrag forhøjes til 16,1%, og 

der indføres samtidig mulighed for at 

vælge mellem indbetaling af forhøjel-

sen til pensionskassen eller at få et 

kontant beløb udbetalt én gang årligt.  

 

Endvidere suppleres op med senior-

dage, så alle medarbejdere på 60 år og 

derover fra 1. januar 2009 får ret til 5 

seniordage om året. 

 

Delforligene kan læses som følger: 

Socialrådgivere/socialformidlere 

Kommunallæger (15-37 timer) m.fl. 

Tjenestemandsansatte bibliotekarer 

Bygningskonstruktører 

Tekniske designere m.fl. 


