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Kombinationsansættelse – en række værktøjer 

Færre deltidsansatte i kommunerne end man 

tror – nu lancerer KL og FOA, 3F, SL og 

BUPL i fællesskab et projekt, der kan gøre 

det lettere for de lokale parter at kombinere 

forskellige deltidsansættelser 

 

Rammeaftalen fra O.11 

Ved O.11 indgik KL en ny udvidet af-

tale med FOA, 3F, SL og BUPL - 

Rammeaftale om kombinationsansæt-

telser for ikke-uddannede i kommu-

nerne (41.11). Et fælles personalepoli-

tisk projekt med det formål at udbre-

de og understøtte anvendelsen af afta-

len er nu tilgængeligt. 

Produkterne 
En harmonikafolder, som kortfattet 

henvender sig til medarbejdere og le-

dere, er udsendt med post til de lokale 

parter, og er tiltænkt at skulle stå på de 

enkelte arbejdspladser, hvor kombina-

tionsansættelse kan være relevant. 

KL anmoder om, at kommunerne er 

behjælpelige med uddeling af folderne. 

 

Det øvrige materiale ligger digitalt på: 

www.personaleweb.dk/kombinationsa

nsaettelser. Der er udarbejdet en vej-

ledning, et procesbilag og to skabe-

loner til udfyldelse. En skabelon ud-

gør - korrekt udfyldt - de nødvendige 

juridiske aftaler til en kombinationsan-

sættelse. Den anden skabelon er en 

lønindplaceringsaftale med plads til 

også at opsummere lønforholdene for 

de to ansættelser, der ligger til grund 

for den nye kombinationsansættelse. 

 

I projektet er der udviklet en elektro-

nisk regnemaskine, som udregner 

hovedøkonomien for den pågældende 

medarbejder ved overgang til en 

kombinationsansættelse. 

 

Et Danmarkskort giver et overblik 

over potentialet for kombinationsan-

sættelser, og i Lokal Løndata kan 

abonnenter søge mere detaljeret efter 

den enkelte kommunes potentiale. 

 

Desuden er der lavet en pakke med 

mødefaciliteringsmateriale: Dags-

ordenspunkt, procesforslag til mødet 

og dias med noter. 

 

Rammeaftalen er omtalt i Løn- og 

Personalenyt 2011:13/2. marts 2011. 

Kontaktpersoner i KL 

Eventuelle spørgsmål vedrørende 

ovenstående kan rettes til: 

Konsulent Isabel Bjørg Carlander 

tlf. 3370 3555, e-mail ibc@kl.dk 

Chefkonsulent Gitte Lyngskjold 

tlf. 3370 3424, e-mail gly@kl.dk  
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