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Delforlig om fornyelse af Overenskomst for tek-
niske designere m.fl. 

De kommunale arbejdsgivere og 

Teknisk Landsforbund indgik den 23. 

februar 2005 forlig om fornyelse af 

Overenskomst for tekniske designere, 

m.fl. pr. 1. april 2005. 

 

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: 

 

Grundlønnen for: 

• Byggeteknikere og produktions-

teknologer forhøjes til løntrin 23 

og løntrin 31. Samtidig bortfalder 

garantilønnen for stillinger på 

grundløn 23. 

• Bac.Scient.cons forhøjes til løn-

trin 31. 

• Procesteknologer og installatører 

forhøjes til løntrin 27. 

• Tekniske designere og formgivere 

forhøjes til løntrin 20 og løntrin 

26 + 2.000 kr. (31/3 2000-

niveau). 

 

Alle grundlønsforbedringer gennem-

føres med fuldt gennemslag – dvs. al-

le rykker 1 henholdsvis 2 trin op eller 

ydes tillægget til grundlønnen, med-

mindre der lokalt er taget forbehold 

for centralt aftalte stigninger. 

 

Pensionsforbedring: 

• Karensperioden for optagelse i 

pensionsordning for formgivere 

og Bac.Scient.cons’er ophæves og 

alle omfattes af 15,79% pensions-

ordning. 

 

Elever: 

• Aflønning af elever forhøjes pr. 1. 

april 2005 som følge af løntrins-

projektet.  

• Aflønningen forhøjes yderligere 

pr. 1. april 2006 med 1.200 kr. år-

ligt (31/3 2000-niveau). 

 

Andet: 

• Fra 1. april 2006 kan tekniske de-

signere, der pålægges særligt fag-

ligt ansvar og/eller ledelsesopga-

ver aflønnes på løntrin 35 efter 

lokal aftale, og byggeteknikere og 

produktionsteknologer efter løn-

trin 40 ligeledes efter lokal aftale. 

 

• For tekniske designere på grund-

løntrin 19 (pr. 1. april 2006 løn-

trin 20), der tillægges funktion 

som praktikvejleder for konstruk-
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tørpraktikanter, skal der lokalt 

indgås forhåndsaftale om funkti-

onsløn. 

 

Forliget kan ses i sin helhed på 

www.kl.dk/328852. 

http://www.kl.dk/328852

