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Tilpasningsforhandlinger for ledere inden for 
Sundhedskartellets område og for kort- og 
landmålingsteknikere 

 

KL har opnået enighed med Dansk 

Sygeplejeråd, Ergoterapeutforeningen, 

Danske Fysioterapeuter og Kost & 

Ernæringsforbundet om vilkår for le-

dere ansat i amter og H:S, som i for-

bindelse med opgave- og strukturre-

formens gennemførelse overføres fra 

et amt eller fra H:S til en kommune. 

 

KL har endvidere opnået enighed 

med Kort- og Landmålingstekniker-

nes Forening om vilkår for kort- og 

landmålingsteknikere, som overføres 

fra et amt til en kommune. 

 

De overførte medarbejdere bevarer 

hidtidig løn og hidtidig pensionsbi-

drag, herunder de lønstigninger de 

ville have opnået under fortsat ansæt-

telse i et amt eller i H:S indtil 1. april 

2008. 

 

Protokollaterne fra forhandlingerne 

findes her www.kl.dk/368412 og 

www.kl.dk/368414. 

 

Der vil blive udarbejdet tillæg til over-

enskomsterne, som beskriver aftaler-

nes indhold, når forhandlingsresulta-

terne er godkendt henholdsvis af 

Dansk Sygeplejeråd, Ergoterapeutfor-

eningen, Danske Fysioterapeuter, 

Kost & Ernæringsforbundet og Kort- 

og Landmålingsteknikernes Forening. 

 

Til brug for administrationen vedrø-

rende ansatte, som opretholder hidti-

dig løn- og pensionsforhold, vil 

kommunernes få brug for de amts-

kommunale overenskomster og for 

overenskomster indgået for personale 

ansat i H:S. 

 

De amtskommunale overenskomster 

findes i en database, OK-Portalen. 

Adgang hertil kan fås ved henvendelse 

til Danske Regioner/Amtsrådsfore-

ningen via e-mail til Tina Underbjerg, 

tu@regioner.dk, med angivelse af 

navn og e-mailadresse på den person, 

som skal have adgangen.  Personen vil 

herefter modtage et brugernavn og et 

kodeord – og OK-Portalen er så via 

www.arf.dk åben for pågældende. 
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H:S – overenskomsterne kan findes 

på Hovedstadens Sygehusfællesskabs  

hjemmeside 

www.hosp.dk/direktion.nsf/Skalkate

gorier/velkomst. 
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