
KL 	 TEKNISK LANDSFORBUND 

SAG-2014-04334 

Tid: 	 Den 5. marts 2015 

Sted: 	 KL 

Emne: 	 Forlig om fornyelse af overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, 
produktionsteknologer, procesteknologer, installatører, Bac. scient. cons. i 
konservering, formgivere, kulturteknikere, audiologiassistenter, 
audiometrister, tekniske designerelever, kulturteknikerelever og 
audiologiassistentelever. 

Deltagere: 	 Repræsentanter for Teknisk Landsforbund 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 
Parterne er enige om fortsat at forenkle overenskomsternes opbygning og 
sprogbrug, jf. bilag 1. 

2. LØN 
Pr. 1. april 2016 forhøjes følgende grundlønsindplaceringer med fuldt 
gennemslag, jf. overenskomstens § 4: 
• Tekniske designere på gnindlønstrin 21 + 1.800 kr. (3113 2000-niveau): 

Grundlønnen forhøjes med 250 kr. årligt (31/3 2000-niveau) fra løntrin 
21 + 1.800 kr. (31/3 2000-niveau) til løntrin 21 + 2.050 kr. (31/3 2000-
niveau). 

• Byggeteknikere og produktionsteknologer på grundlønstrin 24 + 1.800 kr. (31 / 3 
2000-niveau): 
Grundlønnen forhøjes med 500 kr. årligt (31/3 2000-niveau) fra løntrin 
24 + 1.800 kr. (31/3 2000-niveau) til løntrin 24 + 2.300 kr. (31/3 2000-
niveau). 

• Procesteknologer og installatører på grundlonstrin 28 + 1.800 (31 / 3 2000-niveau): 
Grundlønnen forhøjes med 500 kr. årligt (31/3 2000-niveau) fra løntrin 
28 + 1.800 kr. (31/3 2000-niveau) til løntrin 21 + 2.300 kr. (31/3 2000-
niveau). 
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Indplacering på ny grundløn sker således, at alle centralt aftalte 
trin/tillæg bevares. Alle lokalt aftalte trin/tillæg bevares, medmindre der 
lokalt er aftalt reduktion som følge af centralt aftalte ændringer. Der 
foretages modregning i udligningstillæg, medmindre andet er aftalt, 
herunder om der konkret skal tages stilling for den enkelte ansatte. 

Udgift 
0,300 mio. kr. 

3. PENSION 
Pensionsbidrag forhøjes pr. 1. april 2016 med 0,3% fra 16,25% til 16,55%. 

Det forhøjede pensionsbidrag indgår i fritvalgsordningen. 

Udgift 	 1,149 mio. kr. 

4. PENSIONSKARENSTID 
Karensperioden bortfalder pr. 1. april 2016 for timelønnede audiologi-
assistenter og kulturteknikere samt for månedslønnede kulturteknikere. 

Udgift 	 0,050 mio. kr. 

5. ELEVER 
• Pensionsbidrag til voksenelever forhøjes pr. 1. april 2016 med 3,55% fra 

13,0% til 16,55%. 

Udgift 	 0,117 mio. kr. 

• Med virkning fra 1. april 2016 ændres teksten i § 26, stk. 1, nr. 2, § 26, 
stk. 2, nr. 3, og § 26, stk. 3, nr. 3, således at elever, der fylder 25 år, 
skifter aflønning den 1. i den efterfølgende måned. 

Provenu 	 0,008 mio. kr. 

• Med virkning fra 1. april 2016 aflønnes øvrige kulturteknikerelever jf. 
overenskomstens § 26, stk. 3, pkt. 1 med de angivne procentsatser af 
løntrin 5 i stedet for løntrin 4. 

Udgift 	 0,005 mio. kr. 

6. ARBEJDSTID 
Parterne er enige om at tilslutte sig AUA-projektet om arbejdstid, som er 
aftalt med HK/KOMMUNAL ved 0.15. Forslag til budget er 0,150 mio. kr. 

7. LOKAL LØNDANNELSE 
Fællesaftale om lokal løndannelse 
Parterne er enige om at indstille Fællesaftale om lokal løndannelse fornyet 
pr. 1. april 2015 uden ændringer. 
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8. MIDLER TIL KOMPETENCEFONDEN 
Der afsættes følgende midler til kompetencefonden, fondsområde III: 

Varige midler 

Udgift 
	

0,344 mio. kr. 

Engangsmidler: 

Udgift 
	

0,066 mio. kr. 

9. DIGITALISERING — OPSIGELSESBESTEMMELSE I 
OVERENSKOMSTEN 

I overensstemmelse med forliget mellem KL og Forhandlingsfællesskabet af 
16. februar 2015 pkt. 10.4 er parterne enige om, at 
overenskomstens/overenskomsternes opsigelsesbestemmelser tilpasses Lov 
om Offentlig Digital Post. Derfor indsættes følgende bestemmelser i 
overenskomstens 22: 

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. 

Teknisk Landsforbund, [CVR-nummer indsættes i redigelingyeasen] 

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

10. GENNEMSNITSLØNGARANTI 
Tekniske designere m.fl. er omfattet af gennemsnitsløngarantigruppe nr. 
112141. 

Der indgår 1,621 mio. kr. i gennemsnitsløngarantien. 
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Jf. bilag 2. 

11. IKRAFTTRÆDEN OG ØKONOMI 
Hvor intet andet er nævnt, træder de udgiftskrævende ændringer i kraft pr. 1. 
april 2016. 

Samlet udgift udgør 1,965 mio.kr., svarende til 0,4 % af lønsummen samt 
midler fra provenu ved nedsættelse af kontingentet til gruppeliv. 

Puljeopgørelse og puljebelastning fremgår af bilag 3. 

n. 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 
overenskomsten. 

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 og aftale 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 og aftale. 

For 
	

For 
KL 
	

Teknisk Landsforbund 
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Bilag 1 

Forenkling 
GL bestemmelse: Ændring per 1. april 2015: 
32.11 Overenskomst for tekniske designere m-fl- 
§ 1. Personafgrænsning 
Stk. 3 
Ved ansættelse gives der så vidt muligt meddelelse 
til Teknisk Landsforbunds lokalafde-ling. Ved 
ansættelse i Frederiksberg Kommune gives der 
meddelelse til Teknisk Lands forbunds 
lokalafdeling. 

Bemærkning: 
Adressefortegnelse over Teknisk 
Landsforbunds lokalafdelinger findes i 
Bilag B. 

Stk. 3 udgår 

§ 10. Pension 
Stk. 7 
Kan en ansat ikke opnå en tilfredsstillende 
pensionsordning, når der henses til den på-
gældendes alder, kan der mellem den ansatte og 
organisationen eller pensionsforeningen træffes 
aftale om tilbageholdelse af et ekstraordinært 
pensionsbidrag over en nær-mere fastsat periode. 
Dette bidrag indbetales i overensstemmelse med 
reglerne i denne paragraf. 

Stk. 7 udgår 

§ 20 Udgifter ved tjenesterejser 
Udgifter ved tjenesterejser godtgøres efter de 
regler, der gælder i kommunen. 

§ 20 udgår redaktionelt, da parterne er enige om, 
at tekniske designere m.fl. godtgøres for udgifter 
ved tjenesterejser efter de regler, der gælder ved 
ansættelsesmyndigheden. 
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Bilag 2 

Gennemsnitsløngaranti 

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

112141 TL-overenskomsten 
(32.11) 

1,621 
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Bilag 3 
Puljeopgørelse og puljeanvendelse 

Pulje varige midler Mio. kr. 
0, 4 °Å af lønsummen ekskl. visse arb. SY 1,881 
Midler fra gruppeliv 0,076 
Provenu fra ændring af 
voksenelevlønsbestemrnelse jf. pkt. 5 

0,008 

I alt 1,965 

Pulje engangsmidler Mio. kr. 
ATP 0,019 
Midler fra gruppeliv 0,047 

I alt 0,066 

Puljeanvendelse varige midler Mio. kr. 
Pensionsforhøjelse, alle 1,149 
Pensionsforhøjelse for voksenelever 0,117 
Trinændring for øvrige kulturtelmikerelever 0,005 
Afkøb af pensionskarens 0,050 
Overføres til kompetencefonden 0,344 
Lønforhøjelser 0,300 

I alt 1,964 

Puljeanvendelse engangsmidler Mio. kr. 
Overføres til kompetencefonden 0,066 

I alt 0,066 
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