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O.05 Overenskomst for akademikere ansat i 
kommuner – frit valg og ansatte på trin 8 uden 
tillæg 

I forbindelse med fornyelsen af Overens-

komst for akademikere ansat i kommuner 

pr. 1. april 2005 er der bl.a. indgået aftale 

om frit valg mellem pensionsforbedring. 

Endvidere er der indgået aftale om afsæt-

telse af en central pulje til udmøntning af 

funktions- og/eller kvalifikationstillæg til 

akademikere aflønnet på trin 8, og som ik-

ke allerede oppebærer tillæg. 

 

Frit valg 

For medarbejdere omfattet af Overens-

komst for akademikere ansat i kommuner 

udgør det samlede pensionsbidrag p.t. 16,4 

%.  

 

Pr. 1. april 2006 forhøjes pensionsbidraget 

til 16,9 %. Pensionsbidragsforhøjelsen kan 

efter den ansattes eget valg i stedet for 

udmøntes som løn. 

 

Hvis medarbejderen vælger løn, sker det på 

følgende vilkår: 

- pensionsbidragsforhøjelsen udbetales 

som løn; beløbet gøres pensionsgiven-

de og omregnes til 31/3 2000 niveau 

- der beregnes 1½% særlig feriegodtgø-

relse 

- beløbet udbetales månedsvis bagud 

- der foretages valg for mindst et år ad 

gangen 

- hvis den enkelte medarbejder ønsker 

omvalg, sker dette på medarbejderens 

eget initiativ og tidligst efter et år. 

 

KL har drøftet iværksættelsen af frit-valg-

ordningen med Akademikernes Centralor-

ganisation, og parterne er enige om, at an-

befale kommunerne i rimelig tid inden 1. 

april 2006 at udsende meddelelse herom til 

de berørte medarbejdere med oplysning 

om ordningens indhold. Der kan heri vide-

rebringes en frist for meddelelse om valg 

af løn, samt oplysning om, at hvis medar-

bejderen ikke foretager sig noget, sker der 

en pensionsforhøjelse til 16,9 %. 

 

Omvalg vil herefter tidligst kunne ske pr. 

1. april 2007. 

 

Medarbejdere som ansættes efter 1. april 

2006 bør ved ansættelsen gives oplysning 

om muligheden for at vælge pensionsfor-

højelsen udbetalt som løn. 

 

Akademikere på trin 8 uden tillæg 

Ved O. 05 er det afsat en central pulje til et 

antal akademikere, aflønnet efter trin 8 i 

basislønforløbet trin 3-6, 8, og som ikke al-

lerede oppebærer tillæg.  
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Såvel kommuner som organisationer kan 

foreslå anvendelse af tillæg 

 

Tillægget ydes som pensionsgivende funk-

tions- og/eller kvalifikationstillæg, og kan 

søges af kommuner og AC-organisationer.  

 

Tillæggets størrelse afpasses efter de lokale 

forhold. Udmøntning finder sted pr. 1. 

april 2006 efter central forhandling og afta-

le mellem KL og den forhandlings- og af-

taleberettigede organisation. Ved udmønt-

ningen vil der bl.a. blive lagt vægt på anci-

ennitet i kommunen, selvstændig funktion 

på mindre institutioner/forvalt-ninger, 

særlige personlige kvalifikationer, ansættel-

sesperiode i nuværende funktion mm. 

 

Hvis kommunen ønsker at yde tillæg via 

denne centrale tillægspulje, fremsendes 

forslag herom på  vedlagte skema inden 

den 1. februar 2006. 

 

Hvis den enkelte personaleorganisation 

fremsætter forslag direkte over for KL, vil 

kommunen naturligvis blive hørt om det 

stillede forslag.  

 

Udmøntning kan først finde sted efter der 

har fundet en central forhandling sted og 

meddelelse om forhandlingens udfald er 

modtaget i kommunen. 

 

Midler brugt ad denne vej tæller ikke med 

på opgørelsen i Aftale om udmøntningsga-

ranti af nye lokale midler til lokal løndan-

nelse. Begrundelsen er, at midlerne ellers 

ville være brugt centralt til fx løn og/eller 

pensionsforhøjelser. 

 

 

Henvendelse vedr. ovenstående kan ske til 

Anne G. Sørensen, ags@kl.dk, tlf. 

33703113 eller til Gert Jensen, gaj@kl.dk, 

tlf. 33703181. 

mailto:ags@kl.dk
mailto:gaj@kl.dk
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Forslag til tillæg af puljen til akademikere på trin 8 i basislønforløbet,  

som ikke allerede oppebærer tillæg 

 

Tillæg foreslås ydet til: 

 

Navn og adresse 

 

 

 

 

 

 

 

Uddannelse 

 

 

 

 

 

Ansættelsessted  

(institution og 

kommune/amt) 

 

 

 

 

 

 

Anciennitet i nuværende kommune/amt (ansat fra): 

 

Samlet anciennitet (anciennitetsdato): 

 

 

Ansættelsesperiode i nuværende funktion (fra): 

 

 

Begrundelse for kvalifikationsløn: 

 

 

 

Begrundelse for funktionsløn: 

 

 

 

Forslag til tillægs-

niveau pr. år (i 

aktuelt beløb)  

 

 

 

Forslaget er ind-

sendt af 

 

 

 

 

Navn: 

 

Adresse: 

 

Tlf.nr. 

 

E-mail: 
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Fristen for indsendelse af forslag er onsdag den 1. februar 2006.  

 

Forslag fra kommuner sendes til KL, att. Gert Jensen 

Forslag fra amter sendes til ARF, att. Lisbeth Sørensen 

Forslag fra tillidsrepræsentanter og medlemmer sendes til organisationen. 

 

Der vil medio marts 2006 blive orienteret om forhandlingernes resultat. 

 


