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Tilpasningsforhandlinger for bygningskonstruk-
tører og tekniske designere m.fl. samt specialar-
bejdere m.fl. 

KL har opnået enighed med Kon-

struktørforeningen, Teknisk Lands-

forbund og 3F om vilkår for byg-

ningskonstruktører, tekniske designe-

re m.fl. samt specialarbejdere m.fl., 

som overføres fra et amt eller HUR 

til en kommune i forbindelse med 

opgave- og strukturreformens gen-

nemførelse. 

 

De overførte medarbejdere bevarer 

hidtidig løn og hidtidige pensionsbi-

drag, herunder de lønstigninger de 

ville have opnået under fortsat ansæt-

telse i et amt eller i HUR indtil 1. 

april 2008. 

 

For bygningskonstruktører og tekni-

ske designere m.fl. gælder som yderli-

gere særvilkår, at de har ret til flytte-

godtgørelse indtil 1. april 2008. For 

bygningskonstruktørernes vedkom-

mende gælder der særlige forhand-

lingsretsforhold i samme periode.  

 

For timelønnede specialarbejdere 

m.fl. gælder der et særvilkår om løn-

forskud samt en måneds opsigelse ef-

ter 13 ugers beskæftigelse. For speci-

alarbejdere, som overføres fra Kø-

benhavns Amts Tekniske Forvaltnin-

ger gælder særvilkår om bl.a. frihed 

og honorering af overarbejde. 

 

Protokollerne fra forhandlingerne 

kan læses i sin helhed her: 

www.kl.dk/363118. 

          

Der vil blive udarbejdet tillæg til 

overenskomsterne, som nærmere be-

skriver aftalernes indhold, når for-

handlingsresultaterne er godkendt af 

de faglige organisationer og af 

Kommunernes Lønningsnævn.  

 

Til brug for administrationen af de 

hidtidige løn- og pensionsvilkår vil 

kommunerne få brug for de amtslige 

overenskomster. Disse findes i en da-

tabase, OK-Portalen. Adgang hertil 

kan fås ved henvendelse til Danske 

Regioner/Amtsrådsforeningen via e-

mail til Tina Underbjerg 

tu@regioner.dk, med angivelse af 

navn og e-mail på den person, der 

skal have adgangen. Pågældende vil 

herefter modtage et brugernavn og et 

kodeord, hvorefter OK-Portalen er 

åben via www.arf.dk. 
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