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Aftale om løn- og ansættelsesvilkår for direktø-
rer/skattechefer for fælleskommunale lignings-
centre 

KL har indgået aftale med Danmarks 

Jurist- og Økonomforbund, 

HK/KOMMUNAL og Foreningen 

af Kommunale Chefer om aflønning 

af direktører/skattechefer for fælles-

kommunale ligningscentre etableret i 

henholdt til Skattestyrelseslovens § 1 

B, jf. § 60 i Lov om kommunernes 

styrelse. 

 

Aftalen er indgået som en klassifice-

ringsnøgle, hvor antallet af indbygge-

re i de samarbejdende kommuner 

danner grundlag. 

 

Der er aftalt følgende: 

 Stillinger som direktør for lig-

ningscentre dækkende 125.000 el-

ler flere indbyggere aflønnes på 

løntrin 52, hvortil kommer et sær-

ligt tillæg på 125.000 kr. årligt 

(31/3 2000-niveau).  

 

 Stillinger som direktør for lig-

ningscentre dækkende 100.000 – 

124.999 indbyggere aflønnes på 

løntrin 52, hvortil kommer et sær-

ligt tillæg på 114.600 kr. årligt 

(31/3 2000-niveau).  

 Stillinger som direktør for lig-

ningscentre dækkende 75.000 – 

99.999 indbyggere aflønnes på 

løntrin 52, hvortil kommer et sær-

ligt tillæg på 65.000 kr. årligt (31/3 

2000 niveau). Lønnen er stillin-

gens samlede løn – der vil således 

ikke kunne ydes merarbejdsveder-

lag eller indgås aftale om resultat-

løn.  

 

● Stillinger som direktør for lig-

ningscentre dækkende 50.000 – 

74.999  indbyggere aflønnes på 

løntrin 51, hvortil kommer et sær-

ligt tillæg på op til 76.900 kr. årligt 

(31/3 2000-niveau). Tillægsstørrel-

sen fastsættes ved lokal forhand-

ling. Den lokalt aftalte løn vil lo-

kalt kunne aftales konverteret til 

løntrin 52 + op til 30.400 kr. (31/3 

2000-niveau), hvis tillægget til løn-

trin 51 udgør 46.500 kr. (31/3 

2000-niveau) eller mere.  

 

● Stillinger som direktør for lig-

ningscentre dækkende op til 

49.999  indbyggere aftales indivi-

duelt efter lokal forhandling inden 

for KL’s bemyndigelse.  
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● Lønnen herefter er stillingens 

samlede løn – der vil således ikke 

kunne ydes merarbejdsvederlag el-

ler indgås aftale om resultatløn. 

 

● Besættes stillingerne på overens-

komstvilkår, indbetales 16,8% 

pensionsbidrag til den relevante 

kollektive pensionsordning.  

 

● Besættes stillingerne på tjeneste-

mandsvilkår indbetales 16,8% 

supplerende pensionsbidrag af til-

lægget til den relevante kollektive 

pensionsordning. 

 

● Stillingerne kan i øvrigt besættes 

på åremål (aftale indgås mellem 

selskabets bestyrelse og organisa-

tionen) eller på individuel kontrakt 

(aftale indgås mellem selskabets 

bestyrelse, KL og organisationen). 

 

● Stillingerne er omfattet af de gæl-

dende KTO-aftaler, bortset fra 

o Aftale om decentral 

løn 

o Aftale om godtgørelse 

for merarbejde til tje-

nestemænd uden høje-

ste tjenestetid 

o Aftale om resultatløn 

o Aftale om ny løndan-

nelse 

 

● For overenskomstansatte gælder i 

øvrigt funktionærlovens bestem-

melser. 

 

KL opfordrer kommunerne til at vide-

regive oplysningerne om direktører-

nes/skattechefernes løn- og ansættel-

sesvilkår til de berørte ligningscentre. 

 

 

 

 

  


