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Tilpasningsforhandling med Akademikernes 
Centralorganisation 

I Løn- og Personalenyt nr. 9 af 14. 

juni 2006 orienteredes om, at KL 

havde indgået aftale med KTO og 

Sundhedskartellet bl.a. om principper 

for tilpasningsforhandlinger på de 

enkelte overenskomst- og aftaleom-

råder for personale, som overføres 

fra et amt, fra HUR eller fra H:S til 

en kommune. 

 

Den første tilpasningsforhandling er 

nu afsluttet – Akademikernes Cen-

tralorganisation og KL har indgået af-

tale for medarbejdere, som overføres 

fra et amt eller fra HUR til en kom-

mune. 

 

Aftalen er indgået inden for de givne 

rammer – dvs., der er indgået aftale 

om, at de overførte medarbejdere be-

varer hidtidig løn og hidtidigt pensi-

onsbidrag, herunder de lønstigninger 

de ville have opnået under fortsat an-

sættelse i amtet eller i HUR, indtil 1. 

april 2008. 

 

Aftalen indebærer også, at hvis en 

overført medarbejder inden 1. april 

2008 eksempelvis opnår en kvalifika-

tion, som i amtet ville have udløst 

kvalifikationstillæg (evt. via en for-

håndsaftale), så er medarbejderen be-

rettiget til at oppebære dette tillæg. 

 

Der er ikke aftalt yderligere særvilkår, 

idet der ikke er områder, hvor den 

amtskommunale overenskomst giver 

den ansatte bedre vilkår end den 

kommunale overenskomst. 

 

Der vil blive udarbejdet tillæg til den 

kommunale overenskomst for aka-

demikere, som beskriver aftalens 

indhold, når forhandlingsresultatet er 

godkendt af henholdsvis AC og 

Kommunernes Lønningsnævn. 

 

Protokollatet fra forhandlingen kan 

læses i sin helhed her: 

www.kl.dk/366989. 

 

Til brug for administrationen vedrø-

rende medarbejdere, som opretholder 

hidtidig løn- og pensionsforhold og 

andre særvilkår, vil kommunerne få 

brug for de amtskommunale over-

enskomster. Disse findes i en data-

base, OK-Portalen.  

 

Adgang til OK-Portalen fås ved hen-

vendelse til Danske Regioner/Amts-

rådsforeningen via e-mail til Tina 

http://www.kl.dk/366989
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Underbjerg, tu@regioner.dk, med 

angivelse af navn og e-mailadresse på 

den person, der skal have adgangen. 

Personen vil herefter modtage et 

brugernavn og et kodeord - og OK-

Portalen er så via www.arf.dk åben 

for pågældende.  


