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Tilpasningsforhandlinger for kontor- og edb-per-
sonale, tandklinikassistenter, lægesekretærer og 
laboratorie- og miljøpersonale 

KL og HK/KOMMUNAL (HK) er 

nu enige om vilkår for kontor- og 

edb-personale, tandklinikassistenter, 

lægesekretærer og laboratorie- og mil-

jøpersonale, som i forbindelse med 

opgave- og strukturreformens gen-

nemførelse overføres fra et amt til en 

kommune. 

 

De overførte medarbejdere bevarer 

hidtidig løn, herunder de lønstignin-

ger de ville have opnået i perioden 

frem til udgangen af marts måned 

2008 ved fortsat ansættelse i et amt. 

 

Det er yderligere aftalt, at medarbej-

derne med virkning fra overflyttelsen 

omfattes af de pensionsprocenter, 

som gælder på det kommunale områ-

de. 

 

Bidrag indbetales fortsat til PKA. 

 

Herudover er der aftalt en række sær-

vilkår for de berørte medarbejdere. 

 

Kontorpersonale: 

Medarbejdere omfattes af de amts-

kommunale arbejdstidsregler ved 

eventuel beskæftigelse på biblioteker 

(lørdags- og søndagstjeneste) eller be-

skæftigelse ved billetsalg. 

 

Edb-personale: 

Personale, som ikke er ansat i egent-

lige lederstillinger er omfattet af 

takstmæssig overtidsbetaling, uanset 

grundlønsindplacering. 

 

Laboratorie- og miljøpersonale: 

For miljøteknikere gælder  

- fortsat ret til takstmæssig over-

tidsbetaling uanset aflønning, 

- Aftale om tilrettelæggelse af samt 

betaling for arbejde i forskudt tid, 

og 

- AC-rådighedsvagtaftalen. 

 

Lægesekretærer: 

Lægesekretærer omfattes fortsat af 

Arbejdstidsaftale af 22. december 

2005, indgået mellem Amtsrådsfor-

eningen og bl.a. HK samt ydes fri 

tjenestedragt. 

 

---------------------------------------------- 

 

Der er ikke aftalt andre særvilkår for 

tandklinikassistenter. 
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Der vil blive udarbejdet tillæg til 

Overenskomst for kontor- og edb-

personale, Overenskomst for labora-

torie- og miljøpersonale, Overens-

komst for tandklinikassistenter, som 

beskriver aftalernes indhold, når for-

handlingsresultatet er godkendt af 

henhold HK og Kommunernes Løn-

ningsnævn.  

 

Protokollatet fra forhandlingen kan 

ses i sin helhed her: 

www.kl.dk/363118 

 

Til brug for administrationen vedrø-

rende ansatte, som opretholder hidti-

dige løn- og pensionsvilkår og andre 

særvilkår, vil kommunerne få brug 

for de amtskommunale overenskom-

ster. Disse findes i en database, OK-

Portalen. 

 

Adgang til OK-Portalen kan fås ved 

henvendelse til Danske Regioner/ 

Amtsrådsforeningen via e-mail til Ti-

na Underbjerg, tu@regioner.dk, med 

angivelse af navn og e-mail-adresse 

på den person, som skal have adgan-

gen. Brugernavn og kodeord vil blive 

fremsendt og OK-Portalen er heref-

ter via www.arf.dk åben for pågæl-

dende. 
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