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Forlig med musikere ved landsdelsorkestrene 

Der er mellem KL, Landsdelsorke-

sterforeningen og Dansk Musiker-

forbund indgået forlig om fornyelse 

af overenskomsterne for musikerne 

ved landsdelsorkestrene. 

Forliget er indgået inden for ram-

merne af KTO-forliget indgået den 1. 

marts 2008.  

Forliget indeholder følgende hoved-

elementer:  

1. lønskalaen for musikere ændres 

pr. 1. april 2009 således: 

Hidtidig 

indplacering 

Indplacering 

pr. 1. april 

 2009 22 28 

27 29 

29 31 

31 33 

33 35 

39 40 

41 42 

43 44 

45 46 

46 47 

2. Tuttitillægget i § 5, stk. 1 forhøjes 

pr. 1. april 2009 fra 1.800 kr. til 

5.800 kr. 

3. Den 1. april 2010 indføres ny løn-

dannelse.  

Grundlønnen fastsættes til grund-

løn 28.  

Musikere, der efter 4 års beskæf-

tigelse som musiker ikke har op-

nået mindst trin 31, garanteres 

trin 31. (Garantitrin). 

Musikere, der efter 14 års beskæf-

tigelse som musiker ikke har op-

nået mindst trin 45, garanteres 

trin 45. (Garantitrin). 

Tillæggene i § 4, stk. 1 og § 4, stk. 

2 bortfalder fra 1. april 2010. 

Skiftetillæggene i § 5, stk. 2 og § 

21 bortfalder pr. 1. april 2010. 

4. Med virkning fra 1. april 2010 

ophæves minipensionen, 4-års ka-

rensbetingelsen nedsættes til 1 år 

for alle og tillæg nævnt i § 5, stk. 

1 gøres pensionsgivende med 

6,45%. 

5. § 18, stk. 10 ophæves pr. 1. april 

2010. 

6. Orkestrene får fremover mulighed 

for at benytte op til 12 produktio-

ner på alle medieplatforme. 

7. I overenskomsten for assistenter 

harmoniseres satserne i § 2, stk. 8 

og stk. 9. Når assistenter herefter  

medvirker ved billed- og lydopta-

gelser til ekstern brug, honoreres 

de med en timeløn på 328,50 kr. 

pr. time (31.3.2000-niveau). 

Forliget kan læses i sin helhed på 

www.kl.dk.  
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