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Delforlig mellem de kommunale arbejdsgivere
og KTO om et løntrin til (næsten) alle, pensionsbidrag ved barselsorlov m.v.
På det første politiske forhandlingsmøde mellem de kommunale arbejdsgivere og KTO blev der indgået
et delforlig, der gør op med alle økonomiske krav for overenskomstperiodens 1. år. Delforliget er indgået
under forbehold af at der indgås et
samlet forlig mellem de kommunale
arbejdsgivere og KTO om fornyelse
af overenskomster og aftaler pr. 1.
april 2005.
Hovedelementerne i delforliget er:
1) En principaftale om at pr. 1. april
2005 oprykkes alle 1 løntrin, idet
dog ansatte på løntrin 9 oprykkes
2 løntrin og for ansatte på løntrin
46-54 sker oprykningen til et løntrin der er 1,78% højere end det
nuværende løntrin. Også ansatte
på løntrin 55 får en forhøjelse af
lønnen på 1,78%. For ansatte aflønnet efter andre lønsystemer
end løntrinssystemet aftales der
en tilsvarende forhøjelse af nettolønnen og tillæg. Oprykningen er
beskrevet nærmere i bilag 1 i det
protokollat der blev indgået.

2) Pr. 1. oktober 2005 indbetales der
pensionsbidrag henholdsvis optjenes pensionsalder under barselsorlov, adoptionsorlov samt
børnepasningsorlov i den ulønnede del af dagpengeperioden.
Dette beskrives nærmere i bilag 2
i det indgåede protokollat.
3) Pr. 1. januar 2006 afsættes et beløb, således at alle ATP-satser kan
forhøjes med samme beløb, som
for det private arbejdsmarked.
For grupper på B-bidrag kan beløbet anvendes til andet pensionsformål.
Parterne er enige om, at alle økonomiske krav for overenskomstperiodens 1. år herefter er afhandlet. Det
betyder bl.a., at der ikke afsættes nye
midler til lokal løndannelse i 2005.
Formanden for arbejdsgiversidens
forhandlingsdelegation, borgmester
Kjeld Hansen, Herlev, har hertil anført:
”Det er fortsat et højt prioriteret ønske for
arbejdsgiversiden, at den lokale løndannelse
bliver styrket ved den kommende overens-
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komstfornyelse. Det vil med denne aftale ikke ske i det første overenskomstår. Hertil
skal anføres, at kommuner og amter udtrykkeligt har givet udtryk for, at de ikke
ønsker at have store forhandlingsrunder om
forholdsvis små pengebeløb. Og det økonomiske råderum for 2005 er så smalt, at vi ikke har skønnet, at der var realistiske muligheder for at aftale en central finansiering til
lokal løndannelse af en passende størrelse.
Men det indebærer naturligvis, at vores forventninger om, at der skal afsættes centrale
midler til finansiering af lokal løndannelse
for de efterfølgende overenskomstår, er tilsvarende større”
Økonomien i delforliget ligger inden
for KL's og økonomiaftalens samlede
lønskøn for 2005 på 2,8 pct.
Protokollat med dertil hørende bilag
kan ses på www.kl.dk/323896
Pressemeddelelsen udsendt i forbindelse med delforliget kan ses på
www.kl.dk/323891.
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