
KT, 	 De Offentlige Tandlæger 
Tandlægeforeningen 

16. februar 2015, kl. 23.50 	 SAG-2014-04338 

Tid: 	 Den 16. januar kl. 23.50. 

Sted: 	 IKL 

Emne: 	 Forlig om fornyelse af Aftale og Overenskomst for tandlæger og Aftale om 
lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og 
tjenestemandsansatte bibliotekarer 

Deltagere: 	 Repræsentanter for De Offentlige Tandlæger, Tandlægeforeningen og KL. 

FORHANDLINGSPROTOKOL 

Parterne er enige om at indstille aftaler og overenskomster fornyet på 
følgende vilkår. Fornyelserne sker inden for rammerne af forliget med 
Forhandlingsfællesskabet af 16. februar 2015. 

1. FORENKLING AF OVERENSKOMSTER OG AFTALER 
Parterne vil i perioden drøfte overenskomstens § 10, stk. 9 om supplerende 
forsikringsmæssig pensionsordning og muligheden for at afgrænse 
ordningen til kun at gælde for allerede ansatte. 

2. LOKAL LØNDANNELSE 
Modernisering af forhandlingsretten 
Parterne er enige om, at såfremt forsøgsordningen med andre 
forhandlingsregler gøres permanent i det fælles akademiske forlig vil 
tilsvarende være gældende for nærværende aftaler og overenskomster. 

3. PENSION 
Pensionsbidrag for månedslønnede overenskomst- og tjenestemandsansatte 
tandlæger forhøjes pr. 1. april 2016 med 0,62 °Å fra 19,65 1)/0 til 20,27 %. 

Bidragsforhøjelsen omfattes af frit valg, jf. overenskomstens § 12. 

Udgift 
	

2,524 	mio. kr. 

4. HØJERE INDIVIDUEL ARBEJDSTID 
Parterne er enige om, at såfremt forsøgsordningen med højere individuel 
arbejdstid gøres permanent i det fælles akademiske forlig vil tilsvarende være 
gældende for nærværende aftaler og overenskomster. 
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5. DIGITALISERING — OPSIGELSESBESTEMMELSER I 
OVERENSKOMSTEN 

I overensstemmelse med forliget mellem KT  og Forhandlingsfællesskabet af 
16. februar 2015 pkt. 10.4 er parterne enige om, at overenskomstens 
opsigelsesbestemmelser tilpasses Lov om Offentlig Digital Post. Derfor 
indsættes følgende bestemmelser i overenskomstens § 20: 

"Stk. 2 
Meddelelse om uansøgt afsked fremsendes til den ansatte. Fremsendes 
meddelelsen digitalt, orienteres den ansatte om, at meddelelsen kan 
videresendes til organisationen ved dennes eventuelle inddragelse i sagen. 
Hvis meddelelsen fremsendes pr. brev vedlægges en kopi af meddelelsen, 
som den ansatte kan udlevere til organisationen ved dennes eventuelle 
inddragelse i sagen. 

Stk. 3 
Når den ansatte meddeles uansøgt afskedigelse, jf. stk. 2, underrettes 
organisationen skriftligt herom. Underretningen skal indeholde sådanne 
oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er til 
stede, medmindre oplysningerne strider mod den tavshedspligt, som følger 
af lovgivningen, herunder tavshedspligt med hensyn til personlige forhold. 

Tilbageholder den afskedigende myndighed tavshedsbelagte oplysninger, 
orienteres organisationen herom i forbindelse med underretningen. Samtidig 
underrettes om, at den ansatte er orienteret om, at meddelelsen kan 
videresendes/kopien af brevet kan udleveres til organisationen. 

Bemærkning: 
Underretningen til organisationen sker digitalt. 
Navn, [CVR-nummer indsættes i redigelingsfasen] på organisationen. 

Underretningen til organisationen indeholder som hidtil oplysninger, der 
gør det muligt at identificere den ansatte." 

6. PERSONALEPOLITISKE PROJEKTER 
Under forudsætning af, at parterne kan opnå den fornødne bevilling samt, at 
der mellem parterne kan opnås enighed om projektbeskrivelser, er der 
enighed om i overenskomstperioden at iværksætte følgende 
personalepolitiske projekter.: 

• Arbejdstid, ledelsesopgaver og normering i den kommunale 
tandpleje 

jf. bilag 1. 

7. GENNEMSNITSLØNGARANTI 
Tandlægerne er omfattet af gennemsnitsløngarantigruppe nr. 112132. 

Der indgår 2,524 mio. kr. i gennemsnitsløngarantien. 

Jf. bilag 2 
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For ( 14441'Z 
Tandlægeforeningen 

For 
De Offentlige Tandlæger 

8. IKRAFTTRÆDEN OG ØKONOMI 
Hvor intet andet er nævnt, træder ændringerne i kraft pr. 1. april 2016. 

Samlet udgift udgør 2,524 mio.kr., svarende til 0,4% af lønsurnmen, samt 
midler fra provenu ved nedsættelse af kontingentet til gruppeliv. 

Puljeopgørelse og puljebelastning fremgår af bilag 3. 

9. AFSLUTNING 
Forliget er indgået under forudsætning af en samlet ramme for 
organisationsforhandlingerne under et på 0,4%. 

Parterne er enige om, at samtlige krav hermed er afhandlet. 

I forbindelse med redaktionen af overenskomsten, kan der foretages 
forenklinger og redaktionelle ændringer i det omfang, der kan opnås enighed 
herom. Parterne er enige om, at dette ikke i væsentlig grad må forsinke 
udsendelsen af overenskomster og aftaler, da parterne lægger meget vægt på 
en hurtig udsendelse. 

Der udarbejdes en tidsplan for redigeringen og udsendelsen af aftalerne. 

Aftaler og overenskomster med bilag, kutymer og sædvaner, der ikke positivt 
er omtalt i ovenstående, og som er opsagt af parterne, er aftalt videreført 
efter 31. marts 2015, dog med de justeringer der er en konsekvens af de 
aftalte ændringer. 

Parterne er enige om, at samtlige udvekslede arbejdspapirer i forbindelse 
med udarbejdelse af nærværende forlig med tilhørende bilag er bortfaldet. 

Parterne er enige om at indstille til de kompetente forsamlinger, at 
fornyelsen af ovennævnte overenskomst(er) og aftale(r) sker på de vilkår, der 
er anført ovenfor. Arbejdsgiverne har tilkendegivet, at såfremt nærværende 
aftale ikke bliver godkendt, starter forhandlingerne herefter med 
udgangspunkt i de nugældende overenskomst(er) og aftale(r). 
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Bilag 1 

Personalepolitiske projekter 

Arbejdstid, ledelsesopgaver og normering i den kommunale tandpleje 

Parterne enige om at iværksætte et projekt med det formål at modernisere overenskomstens 
bestemmelser om arbejdstid, så reglerne i højere grad afspejler virkeligheden og kommunernes behov. 
Projektet tager afsæt i det personalepolitiske projekt som parterne aftalte ved 0.13. 

Projektet vil se på de grundlæggende interesser, bekymringsfelter og behov, som KL har i forhold til 
arbejdstidsregler. Der skal blandt andet ses på konkrete forslag til reviderede regler, så evt. 
regelændringer er kendte og gennembearbejdede før 0.18. Projektet skal lede frem mod, at der ved 
0.18 søges aftalt nye regler. 

Projektet skal derudover afdække eventuelle udfordringer i organiseringen af den kommunale tandpleje 
knyttet til overenskomstens bestemmelser om normeringer. 

Projektet skal også undersøge, følgende: 
• hvilke karrieremuligheder der er i den kommunale tandpleje, herunder hvordan tandlæger 

udvikler interesse for ledelsesopgaver, 

• om overenskomstens bestemmelser om stillingskategorier er i overensstemmelse med, hvordan 
kommunerne organiserer sig, 

• hvilke stillingskategorier der er chef/leder, specialist og basismedarbejder. 

Projektet finansieres ved: 

Midler afsat ved 0.13 projektet 
	

0,189 mio. kr. 
Engangs ATP-midler (2015) 

	
0,032 mio. kr. 

Gruppelivsmidler (01.01-31.03 2016) 0,045 mio. kr. 
I alt 
	

0,266 mio. kr. 

Herudover ansøges om 0,135 mio. kr. - med mulighed for forhøjelse - i AUA 6. 
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Bilag 2 

Gennemsnitsløngaranti 

GSN-gruppe Overenskomstgruppe I alt / kr. i hele 
tusinder 

Centrale lønmidler 
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Bilag 3 
Puljeopgørelse og puljeanvendelse 

Pulje varige midler Mio. kr. 
0,4 °Å af lønsum 2,343 
Midler fra gruppeliv 0,181 

I alt 2,524 

Pulje engangsmidler Mio. kr. 
ATP-førsteårsmidler 0,032 
Gruppelivs engangsmidler (1.1-31.3.2016) 0,045 

I alt 0,077 

Puljeanvendelse varige midler 
	

Mio. kr. 
Pensionsforhøjelse 
	

2,524 

I alt 
	

2,524 

Puljeanvendelse engangsmidler Mio. kr. 
Øget finansiering af projekt 0,077 

I alt 0,077 
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