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Tilpasningsforhandlinger for chefer, skolebetjen-
te og amtsbetjente m.fl. 

KL har opnået enighed med chefor-

ganisationerne om vilkår for chefer, 

som overføres fra et amt eller fra 

HUR til en kommune i forbindelse 

med opgave- og strukturreformens 

gennemførelse. 

 

KL har endvidere opnået enighed 

med FOA – Fag og Arbejde og Fag-

ligt Fælles Forbund – 3F om vilkår 

for skolebetjente, stedfortræde-

re/assisterende skolebetjente og sko-

lebetjentmedhjælpere samt amtsbe-

tjente, amtsbetjentformænd, ejen-

domsserviceteknikere og pedeller ved 

ældreboliger, daghjem og dagcentre, 

som overføres fra amt til en kommu-

ne som følge af opgave- og struktur-

reformen. 

 

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 HUR indtil 1. 

april 2008. 

 

For cheferne er der ikke aftalt yderli-

gere særvilkår. 

 

Både for skolebetjente m.fl. og for 

amtsbetjente m.fl. gælder, at den sær-

lige feriegodtgørelse udgør 1,6%. 

 

Hertil kommer særvilkår vedr. kom-

pensationsbeløb og erstatningsfrihed 

ved forskydelse af frokosttidspunkt 

for begge grupper. 

 

For skolebetjente m.fl. ydes der som 

særvilkår fortsat ekstra vederlag for 

bistand uden for normal arbejdstid 

efter en beregningsmodel baseret på 

antal berørte klasseenheder. 

 

Protokollerne fra forhandlinger kan 

læses i sin helhed her: 

www.kl.dk/363118. 

 

Der vil blive udstedt tillæg Aftale om 

aflønning af chefer og til overens-

komsten for tekniske servicemedar-

bejdere, når forhandlingsresultaterne 

er godkendt af de faglige organisatio-

ner og Kommunernes Lønnings-

nævn. 

 

Til brug for administrationen af de 

hidtidige løn- og pensionsvilkår kan 

de amtslige aftaler og overenskomster 

findes i en database, OK-Portalen. 

Adgang hertil kan fås ved henvendel-

http://www.kl.dk/363118
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se til Danske Regioner/Amtsråds-

foreningen via e-mail til Tina Under-

bjerg, tu@regioner.dk, med angivelse 

af navn og e-mail på den person, der 

skal have adgangen. Pågældende vuk 

modtage et brugernavn og et kode-

ord, hvorefter OK-Portalen er åben 

via www.arf.dk. 
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