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O. 05 delforlig for håndværkere  

Der er den 18. februar 2005 indgået 

delforlig for håndværkere mellem 

KL, Amtsrådsforeningen og hånd-

værkerorganisationerne.  

 

Delforliget er indgået under forbe-

hold af, at der indgås et samlet forlig 

mellem de kommunale arbejdsgiver-

parter og KTO. 

 

Forliget indeholder følgende hoved-

elementer: 

 

1. Der afsættes 2,50% af organi-

sationens lønsum til lokal 

løndannelse til udmøntning 

pr. 1. januar 2006 og 1. januar 

2007 – det er ikke aftalt, 

hvordan midlerne fordeles. 

 

2. Grundløn 18/19 forhøjes til 

løntrin 20 med fuldt gennem-

slag.  

 

3. Minipensionen ophæves. Alle 

ansatte som opfylder karens-

betingelserne for den fuldt 

udbyggede pensionsordning, 

jf. pkt. 4, omfattes umiddel-

bart heraf.   

 

4. Pensionsprocenten hæves fra 

15,40% til 15,50%. 

 

5. Karenstiden for indtrædelse i 

pensionsordningen på 

15,50% bliver efter det fyldte 

21. år med 1 års beskæftigel-

sesanciennitet.  

 

6. Voksenelever over 25 år på 

løntrin 9/11 indtræder i den 

fulde pensionsordning med 

en karensperiode på 1 års be-

skæftigelsesanciennitet.  

 

7. Øvrige elever indtræder i den 

fulde pensionsordning efter 

det fyldte 25 år i elevtiden og 

med 1 års beskæftigelsesanci-

ennitet.  

 

8. Elever som efter endt elevtid 

fortsætter ansættelsen hos den 

samme arbejdsgiver omfattes 

af den fuldt udbyggede pensi-

onsordning.   

 

9. Der ydes 100% overtidsbeta-

ling for mindst 1,5 time ved 

udkald under dispositionstje-

neste.  
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10. Dispositionstillægget hæves til 

kr. 10.500. (31.03.00-niv.) 

 

11. Varskobetaling hæves til kr. 

50.00 pr. gang og satserne for 

udkald hæves til henholdsvis 

kr. 125.00 og kr. 250.00 pr. 

gang. (31.03.00-niv.) 

 

12. Der gives mulighed for - efter 

lokal aftale - at anvende løn-

trin 28 som grundløn. 

 

13. Overenskomsten for gasme-

kanikere ved naturgasselska-

ber indføjes i håndværker-

overenskomsten.    

 

Forliget kan læses i sin helhed på 

www.kl.dk/328552 

http://www.kl.dk/328552

