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Resumé 
KL har mandag den 16. februar indgået forlig med Forhandlingsfællesska-

bet om økonomien og de generelle temaer ved overenskomstforhandlinger-

ne for perioden 1. april 2015 – 31. marts 2018. 

Indhold 
Dette Løn- og Personalenyt indeholder hovedelementerne i forliget.  

 

Generelle lønstigninger 

Der er aftalt følgende generelle lønstigninger: 

• 0,96 pct. pr. 1. april 2015 

• 0,35 pct. pr. 1. oktober 2015 

• 0,50 pct. pr. 1. januar 2016 

• 1,00 pct. pr. 1. oktober 2016 

• 1,20 pct. pr. 1. januar 2017 

• 0,80 pct. pr. 1. oktober 2017 

 

Lønstigningerne gives i forhold til niveauet pr. 31. marts 2015. 

 

Reguleringsordningen og Privatlønsværnet 

Reguleringsordningen omlægges til en ny kombineret ordning kaldet ”Regu-

leringsordningen og Privatlønsværnet”: 

• Såfremt den kommunale lønudvikling har ligget under den private sek-

tors lønudvikling, udmønter Reguleringsordningen 80 pct. af forskellen 

(positiv udmøntning). 

• Såfremt den kommunale lønudvikling har ligget over den private sektors 

lønudvikling, udmønter Privatlønsværnet 100 pct. af forskellen (negativ 

udmøntning). 

 

Reguleringsordningen og Privatlønsværnet udmøntes pr. 1. oktober 2015, 1. 

oktober 2016 og 1. oktober 2017, dog er Reguleringsordningens udmønt-

ning pr. 1. oktober 2016 suspenderet. Den kombinerede ordnings udmønt-

ning pr. 1. oktober 2016 kan således ikke være positiv. 

 

Økonomien ved organisationsforhandlingerne 

Det er forudsat, at der udover de generelle lønstigninger pr. 1. april 2016 

anvendes 0,40 pct. af lønsummen ved organisationsforhandlingerne. 
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Økonomisk oversigt 

Den samlede økonomiske ramme – herunder skøn for udmøntninger fra 

Reguleringsordningen og Privatlønsværnet fremgår af nedenstående tabel.  

 

Pct. 
2015 2016 2017 

 
apr okt jan apr okt jan okt I alt 

Generelle lønstigninger mv. 0,99 0,35 0,50 0,02 1,00 1,20 0,80 4,86 

Organisationsmidler 

   

0,40 

 

 

 

0,40 

Skøn for Reguleringsordningen 

 

0,29 

  

÷  0,32 0,61 

Skøn for Privatlønsværnet 

 

0,00 

  

0,00  0,00 0,00 

I alt 0,99 0,64 0,50 0,42 1,00 1,20 1,12 5,87 

 

Styrkelse af det lokale samarbejde 

Justering af forhandlingsorganets kompetence 

For at sikre en hurtigere og mere smidig proces i relation til genforhandling 

af en lokal MED-aftale indeholder forliget en justering af forhandlings-

organets kompetence.  

 

Fremover skal en MED-aftale kun genforhandles af et forhandlingsorgan, 

når: 

• den lokale MED-aftale er opsagt, 

• forhandlingen vedrører bestemmelser i den lokale MED-aftale om pligt 

til andet og mere indhold end det, MED-systemet skal behandle i hen-

hold til MED-rammeaftalen, fx end det der følger af MED-

rammeaftalens §§ 6 – 9, 

• formålet er at nedlægge niveauer, fjerne eller reducere en formaliseret 

adgang til medindflydelse og medbestemmelse uden, at dette følger af 

ændringer i kommunens organisation og /eller ledelsesstruktur, eller 

• hovedudvalget er enige om, at aftalen skal genforhandles i et forhand-

lingsorgan.  

 

I øvrige tilfælde har hovedudvalget kompetence til at tilpasse MED-

strukturen/organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet.  

 

Herudover har parterne aftalt en række regler, der strammer op på procedu-

ren i forbindelse med (gen)forhandling, herunder bl.a. en 4 ugers frist for 

nedsættelse af forhandlingsorganet, samt en frist på maksimalt 6 måneder til 

(gen)forhandling af en lokal MED-aftale.  
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Parternes nuværende håndhævelsespraksis ophører 

KL og Forhandlingsfællesskabet er desuden enige om, at de centrale parters 

nuværende praksis med at påse, at alle lokale MED-aftaler er i overens-

stemmelse med reglerne, ophører.  

 

Projekt om samarbejde og dialog 

Der iværksættes et projekt i perioden, som skal se på, hvordan samarbejdet 

og dialogen mellem ledere og medarbejderrepræsentanter fungerer og skal 

fungere i fremtiden samt drøfte visionen for fremtidens MED-system og 

lokale partssystem. Som en del af projektet bliver kommunerne inviteret til 

at deltage i forsøg bl.a. for at finde andre måder at samarbejde på end det, 

der er forudsat i MED-rammeaftalen.  

 

Arbejdspladsrettet indsats om psykisk arbejdsmiljø 

KL og Forhandlingsfællesskabet vil i perioden etablere et rejsehold, der kan 

understøtte de kommunale arbejdspladsers/kommuners fortsatte arbejde 

med at forebygge og håndtere problemstillinger i forhold til det psykiske 

arbejdsmiljø. Rejseholdet er et tilbud til kommunerne. 

 

Desuden iværksættes en formidlingsindsats om et godt psykisk arbejdsmiljø 

og gevinsterne herved, fx lavere sygefravær, højere trivsel, højere produkt i-

vitet og større omstillingsevne. 

 

I løbet af 2015 gennemfører parterne en fælles afklarings- og forberedelses-

fase med dialog med repræsentanter fra kommunale arbejdspladser, eksper-

ter og aktører inden for arbejdsmiljøområdet. Hensigten er at målrette init i-

ativerne i forhold til de kommunale arbejdspladsers behov. 

 

Udvidelse af øremærket barsel til fædre  

Farens øremærkede forældreorlov udvides med 1 uge, således at faderen 

fremover har 7 ugers øremærket forældreorlov med løn. Udvidelsen omfat-

ter også medmødre og mandlige adoptanter.  

 

Børns hospitalsindlæggelse 

Forældres ret til tjenestefrihed med løn ved børns hospitalsindlæggelse ud-

vides med 5 dage. Det betyder, at forældre fremover har ret til tjenestefri-

hed i op til 10 dage pr. barn inden for 12 på hinanden følgende måneder.   

 

Socialt kapitel 

Parterne er enige om at fortsætte og styrke dialogen og samarbejdet om det 

inkluderende arbejdsmarked. 
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Der er samtidig indgået en aftale om fleksjob. Aftalen fastsætter løn- og 

ansættelsesvilkår for fleksjobansatte, der er ansat 1. juni 2015 og herefter.  

 

Åremål 

Reglerne om fratrædelsesbeløb ændres, så en åremålsansat, som genansættes 

i samme stilling på åremålsvilkår ikke kan modtage fratrædelsesbeløb ved 

åremålets udløb. Ændringen gælder for nyansættelser på åremål, som sker 1. 

juni 2015 eller senere. 

 

Tryghed  

Den centrale tryghedspulje videreføres i perioden og ophører 31. marts 

2018. Puljen udvides til også at omfatte Sundhedskartellets overenskomst-

områder. 

 

Samtidig får ansatte, som opsiges pga. kommunens forhold, ret til frihed 

med løn i op til 2 timer til at søge vejledning i vedkommendes a-kasse/ fag-

forening. 

 

Forhøjelse af ATP 

Det er aftalt, at alle ATP-satser pr. 1. januar 2016 forhøjes med det samme 

beløb som på det private arbejdsmarked, dvs. en forhøjelse på 168 kr. årligt.  

 

Gruppeliv 

Der er aftalt følgende ændringer i aftalen om gruppelivsforsikring for tjene-

stemænd og visse andre ansatte: 

 
• Hovedsummen forhøjes fra 400.000 kr. til 450.000 kr. Ændringen træder 

i kraft 1. januar 2015 
• Aftrapning af hovedsummen fjernes, således at hovedsummen udbetales 

ubeskåret indtil 67. år. Ændringen træder i kraft 1. april 2015 
• Invalidesummen forhøjes fra 50.000 kr. til 140.000 kr. Ændringen træder 

i kraft 1. januar 2015 
• Gruppelivspræmien/gruppelivstillægget nedsættes fra 170,43 kr. til 30,00 

kr. pr. måned. Ændringen træder i kraft 1. april 2015 

 

Digitalisering 

Overenskomsternes opsigelsesbestemmelser vil blive tilpasset Lov om of-

fentlig digital post. 

 

Samtidig iværksættes et projekt med henblik på at klarlægge, hvordan en 

række informationer kan udveksles mellem kommunerne og de faglige or-

ganisationer så nemt, billigt og hensigtsmæssigt for alle parter som muligt. 
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Det eksisterende fællesoffentlige format og de gængse standarder skal danne 

grundlag for projektet.  

 

Sammenskrivning af aftaler 

Parterne er enige om at sammenskrive KL/KTO og KL/Sundhedskartellets 

generelle aftaler, herunder at søge at sammenskrive en række generelle ar-

bejdstidsaftaler.  

 

Parterne vil samtidig søge at omlægge de eksisterende grundbeløbsniveauer 

til et grundbeløbsniveau pr. 31. marts 2018. 

 

Den videre proces 

I de kommende uger forhandler KL fortsat med organisationerne på de 

enkelte overenskomstområder. 

 

Forligene skal herefter godkendes af parternes kompetente forsamlinger. 

For KL’s vedkommende er det KL’s Løn- og Personaleudvalg og Kommu-

nernes Lønningsnævn, der vil få forelagt forligene til godkendelse . 

 

Det samlede overenskomstresultat skal desuden til urafstemning blandt 

organisationernes medlemmer. 

 

Ændringerne vil herefter blive indarbejdet i de berørte aftaler. De nye afta-

ler sendes ud hurtigst muligt. 

 

Hvis du vil vide mere 
Hvis du vil vide mere, kan du se hele forliget på KL’s hjemmeside. 

 

Kontaktperson i KL 
Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til  

 

Forhandlingschef Marianne Brinch-Fischer, tlf. 33 70 32 58, e-mail 

mbf@kl.dk og de øvrige medarbejdere i Generelle Overenskomstforhand-

linger 
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