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Forlig om chefer 

KL og cheforganisationerne (Arki-

tektforbundet, Danmarks Jurist- og 

Økonomforbund, Foreningen af 

Kommunale Chefer, HK/KOMMU-

NAL, Ingeniørforeningen i Danmark 

og Lærernes Centralorganisation) 

indgået forlig om fornyelse af  

 

• Aftale om aflønning af chefer, 

• Aftale om ny løndannelse for 

chefer, og 

• Rammeaftale om kontraktansæt-

telse. 

 

Aftale om aflønning af chefer 

Forliget indebærer, at der for alle 

kommunaldirektører sker forhøjelse 

af det særlige tillæg. For kommunal-

direktører i kommuner med 60.000 

indbyggere og derover sker der tillige 

forhøjelse af topcheftillægget. 

 

For forvaltningschefer/-direktører i 

kommuner med op til 60.000 indbyg-

gere er det aftalt, at det forhøjes 

grundlønnen med 15.000 kr. årligt 

(31/3 2000-niveau). For forvaltnings-

chefer/-direktører i større kommuner 

forhøjes grundlønnen med 25.000 kr. 

årligt (31/3 2000-niveau). 

 

For andre chefer forhøjes tillægget i 

grundlønnen med 8.500 kr. årligt 

(31/3 2000-niveau). 

 

Endvidere indføres der mulighed for 

anvendelse af løntrin 50 som grund-

løn for andre chefer. 

 

For direktører i fælleskommunale sel-

skaber er der ligeledes aftalt forhøjel-

se af aflønningen. Det sker med be-

løb i intervallet fra 25.000 kr. til 

40.000 kr. årligt (31/3 2000-niveau). 

 

Alle lønændringer sker med virkning 

fra 1. april 2009. 

 

For alle chefer er der aftalt forhøjelse 

af pensionsbidraget pr. 1. april 2009. 

Samtidig indføres mulighed for frit 

valg mellem pensionsforhøjelse og 

løn for den del af pensionsbidraget, 

der overstiger 15,8%. 

 

Chefer i Frederiksberg Kommune 

omfattes pr. 1. april 2008 af chefafta-

len. 

 

Aftale om ny løndannelse for chefer 

Forvaltningschefer/-direktører og 

andre chefer er fortsat omfattet af lo-

kal løndannelse, og der er afsat 2,5% 

af lønsummen til udmøntning med 
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1,25% pr. 1. april 2009 og 1,25% pr. 

1. april 2010. 

 

Der optages bestemmelser om resul-

tatløn i aftalen. 

 

Rammeaftale om kontraktansættelse 

Rammeaftalen ændres kun for så vidt 

angår løntillæg til direktører for fæl-

leskommunale selskaber. Løntillægget 

for disse udgør fremover 20%. Der 

ændres ikke på løntillæg i allerede 

indgåede kontrakter/aftaler. 

 

Forliget kan læses i sin helhed her. 

http://www.kl.dk/_bin/091650ad-63bc-4040-870f-721e4db60808.pdf

