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I oktober 2014 udsendte KL sit 
oplæg til overenskomstfornyel
serne 2015. 

Vi præsenterede her vore målsæt
ninger for forhandlingerne, nemlig:

•  Effektiv anvendelser af 
 ressourcerne og fokus på 
kerne opgaven til gavn for 
 borgerne 

•  Gode rammer for moderne 
ledelse

•  Enkel administration og 
 ledelsesmæssigt overblik 

•  Konstruktiv, lokal dialog og 
samarbejde mellem ledelse  
og medarbejdere.

Den overordnede ramme for 
 overenskomstfornyelserne var 
udviklingen i den måde, kommu
nerne løfter velfærdsopgaven på. 
Det sætter i høj grad andre krav 
og forventninger til de kommunale 
arbejdspladser og til medarbej
derne i kommunerne. Derfor er der 
også behov for at se på de ram
mer overenskomster sætter. Dette 
har været ledende for vores linje 

her ved overenskomstforhandlin
gerne i 2015.

Vi har nu indgået forlig på alle 
overenskomstområder. Der 
 udestår fortsat den endelige 
 godkendelse af forligene. For KL’s 
vedkommende skal overens
komstresultatet godkendes af KL’s 
bestyrelse og af Kommunernes 
Lønningsnævn. På lønmodtager
siden skal forhandlingsresultatet 
typisk godkendes efter urafstem
ning blandt de enkelte lønmodta
gerorganisationers medlemmer. 
Den endelige godkendelse af for
handlingsresultaterne, forventer vi, 
er på plads den 16. april 2015. 

Nåede vi så i hus i forhold til de 
målsætninger, vi havde opstillet for 
O.15?

Vi nåede et pænt stykke vej. Der 
er opnået resultater, som på en 
række måder, lever op til målsæt
ningerne. Fx har vi med forenk
lingen og harmoniseringen af 
arbejdstidsreglerne på døgn
området fået et væsentligt bidrag 
til mere enkle regler – og regler, 
der understøtter tværfagligt sam
arbejde. Med ændringerne i 
MEDsystemet og forliget på 

lærerområdet har vi fået resultater, 
der understøtter den lokale dialog 
og samarbejde. Endelig har vi med 
resultatet i forhold til det inklude
rende arbejdsmarked og psykisk 
arbejdsmiljø fået gode eksempler 
på, at parterne kan adressere 
udfordringer gennem dialog og 
samarbejde, i stedet for gennem 
regler og proceskrav.

Men vi er ikke nået i hus med alle 
vores målsætninger. Fx var vi nået 
langt med en sammenlægning af 
overenskomsterne på FOAområ
det, men desværre ikke så langt, 
at vi fik indgået en aftale. 

Der mangler stadig mange tilpas
ninger i vores overenskomster og 
aftaler. Der vil derfor være nok at 
tage fat på ved O.18.

Med denne pjece vil vi præsentere 
de overordnede linjer og elemen
ter i overenskomstfornyelserne 
O.15.

Forord
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“Alt i alt styrker overenskomstfornyelserne 
arbejdet med at skabe mere enkle rammer, 
der understøtter en klar ledelseslinje, med 
plads til dialog og samarbejde”

Michael Ziegler
Borgmester (K), Høje-Taastrup
Formand for 
KL’s Løn- og Personaleudvalg

Steen Christiansen
Borgmester (S), Albertslund
Næstformand for 
KL’s Løn- og Personaleudvalg
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•  Ansvarlige lønstigninger, som 
samtidig giver en realløns
fremgang

•  Et nyt Privatlønsværn, som 
 sikrer, at den kommunale 
 lønudvikling er i balance med 
den private lønudvikling

•  Suspension af en evt. positiv 
udmøntning fra regulerings
ordningen i 2016.

KL gik til overenskomstforhandlin
gerne med et krav om en ansvarlig 
økonomisk ramme for et forlig. 

O.15forliget medfører en forven
tet kommunal lønudvikling på 6,47 
pct. i perioden – heraf er 5,87 pct. 
aftalte lønstigninger, udmøntninger 
fra Reguleringsordningen og 
 Privatlønsværnet mv. De reste
rende 0,6 pct. er såkaldt rest
stigning, dvs. den lønudvikling, der 
 ligger ud over de aftalte lønstig
ninger. 

En kommunal lønudvikling på 
dette niveau forventes at ligge 
over inflationen og dermed give en 
reallønsfremgang for de kommu
nalt ansatte. Samtidig vil den kom
munale lønudvikling også være 
samfundsøkonomisk ansvarlig, da 
den ikke forventes at ligge over 
den private lønudvikling. 

I økonomiaftalen for 2015 mellem 
KL og regeringen indgår der 
finansiering af lønstigninger sva
rende til en budgetårsvirkning på 
2,00 pct. Budgetårsvirkningen i 
2015 skønnes efter forliget kun til 
1,38 pct. Det er 0,62 pct.point 
under finansieringsniveauet sva
rende til en mindreudgift på ca. 1 
mia. kr. for kommunerne som hel
hed. Da disse midler oprindeligt 
blev afsat til lønstigninger, bør løn
budgetterne for 2015 reduceres 
svarende til forliget. 

Du kan se en samlet oversigt over 
den økonomiske ramme for O.15 
samt over forligets budgetårsvirk
ning bagerst i denne folder.

Siden 2008 har det kommunale 
lønindeks ligget over det private 
lønindeks, og de to foregående 
forholdsvis smalle overenskomst
forlig (i 2011 og 2013) har ikke 
formået at få lønindeksene til at 
nærme sig hinanden, jf. figuren. En 
forklaring er, at den private lønud
vikling ikke har levet op til forvent
ningerne ved forligsindgåelserne i 
2011 og 2013, mens regulerings
ordningen ikke i tilstrækkelig grad 
har formået at holde den kommu
nale lønudvikling i balance med 
den private. Hvis den private løn
udvikling igen bliver lavere end 
forudsat ved forligsindgåelsen, er 
der med det såkaldte Privatløns
værn indlagt en ny og bedre 
 sikring for, at den kommunale 
 lønudvikling ikke kommer til at 
ligge over den private. 

Hertil kommer, at en eventuel 
positiv udmøntning fra Regule
ringsordningen pr. 1. oktober 
2016 er suspenderet. Også dette 
sker i et forsøg på at bringe den 
private og den kommunale lønud
vikling i balance. 

Ansvarlig økonomisk  
ramme



Hvad er aftalt?

1.  Forliget giver aftalte lønstignin
ger på 5,87 pct. over tre år til 
de kommunalt ansatte, hvilket 
giver en samlet, forventet kom
munal lønudvikling på 6,47 pct. 
i perioden, incl. den såkaldte 
reststigning.

2.  Reguleringsordningen oprethol
des, men omlægges til en ny 
kombineret ordning kaldet 
”Reguleringsordningen og 
 Privatlønsværnet”:

  a.  Hvis den kommunale 
 lønudvikling har ligget 
under den private sektors 
lønudvikling, udmønter 
Reguleringsordningen 80 
pct. af forskellen (positiv 
udmøntning).

  b.  Hvis den kommunale 
 lønudvikling har ligget over 
den private sektors lønud
vikling, udmønter Privatløn
sværnet 100 pct. af forskel
len (negativ udmøntning).

3.  Udmøntningen fra Regulerings
ordningen pr. 1. oktober 2016 
er suspenderet, såfremt 
udmøntningen er positiv.

Nyt Privatlønsværn

Indførelsen af Privatlønsværnet 
samt suspenderingen af en even
tuel positiv udmøntning fra 
 Reguleringsordningen i 2016  
har til formål at adressere den 
problemstilling, at den kommunale 
lønudvikling siden 2008 har ligget 
over den private, jf. figuren.
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Hvad er aftalt?
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Nye arbejdstidsregler  
på døgnområdet
•  Nye, ensartede og forenklede 

arbejdstidsregler for ca. 
170.000 medarbejdere på 
døgnområdet

•  Forenklede regler for de 
 særlige fridage, så de er ens  
i den enkelte kommune

•  Øget fokus på dialog om 
arbejdstiden på arbejdspladsen. 

En stor del af de kommunale vel
færdsopgaver kræver, at der er 
medarbejdere på arbejde alle 
årets dage hele døgnet. Dette 
kræver særlige arbejdstidsregler. 
Men de arbejdstidsregler, vi har 
haft på området, har været meget 
deltaljerede og har været forskel
lige for de mange medarbejder
grupper, der indgår i opgaveløsnin
gen på døgnområdet. Det har gjort 
vagtplanlægningen administrativt 
tung, og det har bestemt ikke 
understøttet det tværfaglige 
 samarbejde.

Det har derfor ved flere overens
komstfornyelser været et højt 
 prioriteret krav at få forenklet og 
harmoniseret arbejdstidsreglerne. 

Denne gang er vi kommet i hus 
med nye arbejdstidsregler for 
medarbejdergrupperne på døgn
området. 

Forliget indeholder ens arbejds
tidsregler for alle faggrupper på 
de døgndækkede områder. Reg
lerne er forenklede og smidige. 
Det letter det ledelsesmæssige 
overblik, og gør det lettere for 
ledere og vagtplanlæggere at 
håndtere det store puslespil, det er 
at få vagtplanlægningen på plads. 
Som eksempel kan nævnes, at 
reglerne omkring de særlige 
 fridage  juleaften, nytårsaften,  
1. maj og grundlovsdag – bliver 
ens for alle personalegrupper i 
den enkelte kommune.

Samtidig understøtter ens regler 
det tværfaglige samarbejde på 
arbejdspladserne, hvor flere for
skellige faggrupper samarbejder 
om udvikling af kvaliteten i 
 arbejdet. 
  
KL mener, at der med de nye 
arbejdstidsregler på døgnområdet 
er leveret et godt bidrag til at for
enkle administrationen og styrke 
det ledelsesmæssige overblik 
samt at understøtte samarbejdet 
på tværs af forskellige faggrupper 
på nogle af de helt centrale vel
færdsområder.



Hvad er aftalt?

De nye arbejdstidsregler træder i 
kraft 1. april 2016.

Arbejdstidsreglerne omfatter flere 
end 170.000 personer, der er 
beskæftiget på ældre og sund
hedsområdet og på det sociale 
område. Det gælder social og 
sundhedspersonale, husassisten
ter, omsorgs og pædagogmed
hjælpere, socialpædagoger, syge
plejersker, kostfagligt personale, 
ergo og fysioterapeuter.

Forliget indeholder i hovedtræk

•  Ens arbejdstidsregler for hele 
døgnområdet

•  Nye regler om planlægning og 
opgørelse af arbejdstiden

•  Ens regler for særlige fridage i 
den enkelte kommune, bortfald 
af halve søgnehelligdage.

•  En række fælles fortolknings
bidrag, der kan lette arbejdet 
for vagtplanlæggerne

•  Lørdagshonorering fra kl. 8.00 
for alle

•  Aftenhonorering fra kl. 17.00 
for alle

•  Omlægning af særydelser til 
%tillæg på det døgnpædago

giske område, herunder omlæg
ning af reglen om opsparing af 
frihed (37/3), samt forhøjet 
honorering. 

•  Bortfald af funktionslønstillæg
get til social og sundhedsper
sonale for faste aften og nat
tevagter. Personlig ordning for 
allerede ansatte.   

•  Forhøjet aften og nat honore
ring for social og sundheds
personale

•  Øget fokus på dialog på 
arbejdspladsen mellem leder og 
medarbejdere om arbejdstiden

”Det er med stor tilfredshed, vi har opnået forlig 
om døgnarbejdstid. Her er der tale om forenkling 
i hverdagen, så lederne kan koncentrere sig 
ledelse og udvikling af kerneopgaven.”  

Erik Nielsen, borgmester (S), Rødovre,  
Næstformand for KL 

Hvad er aftalt?
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•  En udvidelse af hovedudvalgets 
muligheder for at tilpasse 
MEDaftalerne

•  Et stop for parternes nuvæ
rende praksis med at påse de 
lokale MEDaftaler.

En god dialog og et godt samar
bejde med medarbejderne er 
afgørende for, at kommunerne er i 
stand til at levere og udvikle en 
service i topklasse til gavn for bor
gerne. Samarbejdet på arbejds
pladserne skal bygge på tillid og 
et fælles ønske om at yde bedre 
service til borgerne – samarbejdet 
skal give mening for såvel ledelse 
som medarbejdere. Formelle pro
ceskrav bidrager sjældent til ople
velsen af det gode samarbejde.

Derfor gik KL til O.15forhandlin
gerne med et krav om, at skabe 
friere rammer for det lokale sam
arbejde samt at sikre, at rammerne 
for samarbejdet skabes i samar

bejde med ledelse og medarbej
dere på arbejdspladserne – frem 
for eksterne, professionelle for
handlere uden tilknytning til 
arbejdspladsen. 

KL kom til dels igennem med 
dette krav i forliget, hvor der nu 
bliver åbnet for, at ledelsen sam
men med medarbejderne (i det 
såkaldte hovedudvalg) kan til
passe rammerne for samarbejdet, 
hvis der fx sker organisationsæn
dringer i kommunen. Men vi er 
ikke i hus endnu. MEDreglerne 
bør stadig gøres mere enkle og 
lettere at forstå. 

Samtidig stillede KL krav om at 
stoppe de centrale parters praksis 
med at gennemgå og kontrollere 
de enkelte kommuners MEDafta
ler i relation til organisering af 
arbejdsmiljøarbejdet. Hvis man 
lokalt er enige om, hvordan samar
bejdet skal foregå, bør det ikke 
være de centrale parters opgave 

at kontrollere dette. Også dette 
krav kom KL igennem med i forli
get, hvor parterne blev enige om, 
at den hidtidige praksis hermed 
ophører. 

KL ønskede også at reducere 
antallet af beskyttede medarbej
dere samt at prioritere en større 
del af TRuddannelsesmidlerne til 
lokalt tilrettelagte uddannelsesfor
løb. Det lykkedes dog ikke at opnå 
resultater på disse områder. 

Mindre bureaukrati  
i den lokale dialog



Hvad er aftalt?

Med aftalen indskrænkes forhand
lingsorganets genforhandlingsop
gaver til at omfatte fire specifikke 
situationer, nemlig når 

•  den lokale MEDaftale er 
opsagt,

•  forhandlingen vedrører bestem
melser i den lokale MEDaftale 
om pligt til andet og mere ind
hold, end det MEDsystemet 
skal behandle i henhold til 
MEDrammeaftalen, fx end det 
der følger af MEDrammeafta
lens §§ 6 – 9,

•  formålet er at nedlægge 
niveauer, fjerne eller reducere 
en formaliseret adgang til med
indflydelse og medbestem
melse uden, at dette følger af 
ændringer i kommunens orga
nisation og/eller ledelsesstruk
tur, eller

•  hovedudvalget er enige om, at 
aftalen skal genforhandles i et 
forhandlingsorgan. 

Dermed behøver man i kommu
nerne ikke længere indkalde for
handlingsorganet for at tilpasse 
MEDsystemet, når der fx gen
nemføres en organisationsæn
dring i kommunen. 

Samtidig har KL og Forhandlings
fællesskabet aftalt, at den nuvæ
rende praksis med at påse de 
lokale MEDaftaler ophører. Kom
munerne skal stadig indsende 
deres MEDaftaler til de centrale 
parter, men KL og Forhandlings
fællesskabet vil ikke længere 
 gennemgå og kontrollere 
 aftalerne. 

Ændringerne træder i kraft med 
virkning fra den 1. april 2015.

Endelig har KL og Forhandlings
fællesskabet besluttet at gennem
føre et periodeprojekt om det 
lokale samarbejde på arbejdsplad
serne – herunder MEDsystemet. 
KL ønsker, at dette projekt skal 
munde ud i mere gennemgribende 
forenklinger af MEDsystemet ved 
de kommende overenskomstfor
handlinger.

Hvad er aftalt?
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•  Enighed om, at parterne har et 
fælles ansvar for at bidrage til 
at styrke positiv og konstruktiv 
dialog og samarbejde

•  Et fælles papir om lærerarbejde

•  Afvikling af en række tillæg, 
herunder undervisningstillæg 
for timer under 751 timer. 

KL havde forud for forhandlin
gerne meldt ud, at KL gik til lærer
forhandlingerne med et klart ja til 
samarbejde og dialog, men et lige 
så klart nej til bindinger i forhold til 
arbejdstidens anvendelse. 

Parterne måtte konstatere, at det 
ikke var muligt at nå til enighed 
om en ny arbejdstidsaftale. Forli
get fastholder således arbejdstids
reglerne i Lov 409. Parterne har 
udarbejdet et fælles forståelses
papir om lærerarbejdet og ram
merne for dette. Formålet er at 
danne rammen for dialog og sam
arbejde både centralt, lokalt og på 
skolerne.

Det er den fælles hensigt, at for
ståelsespapiret skal sende signa
ler om et sporskifte, om at se 
fremad og tale lærergerningen op. 

Papiret konkretiserer på en række 
punkter de muligheder, som ledel
ser og medarbejdere allerede har 
for at tilrettelægge og planlægge 
skoleåret og dagligdagen på sko
lerne.

Forståelsespapiret giver ikke yder
ligere individuelle eller kollektive 
rettigheder. Ledelsens adgang til 
at prioritere og omprioritere står 
uantastet. I papiret peges der på 
muligheden for at indgå lokale 
aftaler. Det kan fx være aftaler om 
flextid og håndtering af afvikling af 
6. ferieuge i hele dage. KL mener 
fortsat, at det ikke er nødvendigt 
eller hensigtsmæssigt at indgå 
lokale aftaler, der genindfører 

 bindinger på anvendelsen af 
arbejdstiden, jf. bemærkningerne 
til L409, hvori det understreges, at 
der ikke bør indgås lokale aftaler, 
der genindfører aftalebindinger på, 
hvad lærerne skal lave i deres 
arbejdstid.

Forliget skal styrke de centrale og 
lokale parters samarbejde om at 
understøtte udviklingen i folkesko
len og bidrage til, at folkeskolen 
og lærerarbejdet møder den for
tjente respekt og anerkendelse. 
KL vil følge tæt op på, at forliget 
lever op til hensigten.

Forlig på  
lærerområdet



”Jeg glæder mig over forliget med lærerne og 
ser frem til en positiv, konstruktiv dialog og et 
godt samarbejde på alle niveauer om udvikling 
af folkeskolen.”

Martin Damm, borgmester (V), Kalundborg,  
Formand for KL

Hvad er aftalt?

Ud over forståelsespapiret om 
arbejdstid indeholder forliget en 
række øvrige elementer.

Fra ferieåret, der starter 1. maj 
2015, kan lærerne som alle andre 
afvikle 6. ferieuge som hele dage. 
Adgangen til at fradrage 6. 
ferieuge i årsnormen bortfalder. 
KL opfordrer til, at det på skolerne 
drøftes, hvordan denne fleksibilitet 
for lærerne kan håndteres ved 
omlægning af undervisningen  
o.lign., så det berører elevernes 
undervisning mindst muligt.

Fra 1. august 2015 omlægges en 
række timebaserede tillæg til 
faste årlige tillæg. Det gælder 
undervisningstillæg op til 750 
timer. Prisen for undervisningsti
mer udover 750 timer forhøjes. 

Herudover bortfalder nogle time
baserede specialundervisnings
tillæg. For lærere, der underviser i 
specialklasser, er der aftalt en 
 personlig ordning, så længe den 
ansatte varetager den type under
visning. Der vil derfor i en periode 
være øgede udgifter til de person
lige ordninger.

Fra 1. april 2016 er der aftalt 
 lønforbedringer for alle ansatte i 
basisstillinger. Lønforbedringerne 
er finansieret af midlerne til orga
nisationsforhandlingerne, bortfald 
af tillægget for udfasning af 
aldersreduktionen samt bortfald af 
specialundervisningstillæggene.
Samlet finansierer omlægningerne 
over 90 pct. af de lønforbedringer, 
der er aftalt i forliget. Med så store 
omlægninger i lønelementerne 
kan der være afvigelser imellem, 
hvad dette betyder for de enkelte 
kommuner og for de enkelte 
 skoler.

Hvad er aftalt?
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•  Ingen nye regler eller proces
krav på området

•  Et dialogforum om det inklude
rende arbejdsmarked

•  En aftale om fleksjob.

Det er klart de kommunale 
arbejdspladser, der tager det 
 største sociale og arbejds
markeds politiske ansvar. Kommu
nerne påtager sig gerne et ansvar 
for, at personer på kanten af 
arbejdsmarkedet får en chance. 
Ingen tvivl om det.  Men der er 
også en grænse for, hvor mange 
medarbejdere på særlige vilkår, 
som kommunerne kan rumme, 
hvis det ikke skal gå ud over 
effektiviteten i opgaveløsningen 
eller kvaliteten i arbejdsmarkeds
indsatsen. 

Personaleorganisationerne satte 
ved O.15 fokus på det inklude
rende arbejdsmarked med krav 
om flere regler og processer. 
Disse regler og proceskrav ville – 
efter KL’s mening  hverken øge 
den lokale forståelse for at tage et 
socialt ansvar eller gøre hverda
gen nemmere på de kommunale 
arbejdspladser. KL mener herud
over, at området i forvejen er tæt 
reguleret gennem lovgivningen.

Parterne blev i stedet enige om at 
gennemføre en række initiativer, 
der har fokus på dialog og samar
bejde i forhold til det inkluderende 
arbejdsmarked. Dette er baseret 
på en fælles erkendelse af, at det 
er væsentligt at løfte det sociale 
ansvar, men at det også kræver 
noget af arbejdspladserne. For at 
sikre at det sociale ansvar løftes 
således, at det har værdi både for 
arbejdspladsen som helhed og de 
medarbejdere, der skal integreres 
på arbejdsmarkedet, er det vigtigt, 
at der på arbejdspladsen er bred 
forståelse af og samarbejde om 
opgaven.

Samtidig indgik parterne en aftale 
om fleksjob, som har udgangs
punkt i de regler, som følger af 
lovgivningen, og som kommunerne 
har arbejdet efter siden den nye 
fleksjobordning trådte i kraft for 
ca. 1½ år siden. 

Efter KL’s mening er det lykkedes 
at lande et forlig med fokus på 
dialog frem for regler, hvilket  
ligger i tråd med KL’s ønsker på 
området. 

Dialog om det inkluderende 
arbejdsmarked



Hvad er aftalt?

KL og Forhandlingsfællesskabet 
har med O.15forliget: 

•  Aftalt at igangsætte et parts-
samarbejde om det inklude-
rende arbejdsmarked. Parts
samarbejdet skal fremme 
fælles forståelse for og opbak
ning fra ledere og medarbej
dere til beskæftigelse af ledige 
og personer med nedsat 
arbejdsevne på de kommunale 
arbejdspladser således, at de 
kan hjælpes videre i deres 
arbejdsliv. Dette sker bl.a. gen
nem række initiativer og projek
ter om det inkluderende 
arbejdsmarked.

•  Indgået aftale om løn- og 
ansættelsesvilkår for fleksjob-
ansatte, der er ansat den 1. juni 
eller senere. Aftalen har 
udgangspunkt i de vilkår for 
fleksjobansatte, som er forudsat 
i lovgivningen om fleksjob efter 
ny ordning.

Kommunerne løfter en væsentlig 
større opgave i forhold til det 
inkluderende arbejdsmarked end 

de øvrige dele af arbejdsmarkedet, 
jf. figuren. Parterne udtrykker i 
 forliget enighed om, at det er vig
tigt, at også andre dele af arbejds
markedet tager et større socialt 
ansvar.

Personer på arbejdsmarkedspolitiske 
ordninger ift. samlet antal ansatte(%) 

Kilde: KRL, Jobindsats.dk samt egne beregninger baseret på registerdata fra DST.
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•  Rejsehold om psykisk arbejds
miljø i kommunerne

•  Formidlingsindsats om psykisk 
arbejdsmiljø.

Kommunerne arbejder allerede 
målrettet for at skabe et godt 
arbejdsmiljø på arbejdspladserne, 
herunder også et godt psykisk 
arbejdsmiljø.

KL og Forhandlingsfællesskabet 
er enige om, at et godt psykisk 
arbejdsmiljø er en vigtig forudsæt
ning for produktivitet og kvalitet i 
den kommunale sektor og for, at 
ledere og medarbejdere føler fæl
les ansvar for at finde løsninger på 
hverdagens opgaver og problemer. 
Et godt psykisk arbejdsmiljø er en 
vigtig brik til, at kommunernes 
ledere og medarbejdere kan løse 
kerneopgaven optimalt til gavn for 
borgerne. 

Et godt psykisk arbejdsmiljø bliver 
skabt i et tæt og tillidsfuldt samar
bejde mellem ledere og medarbej
dere og medarbejdere imellem.  
En lokal dialog er derfor et vigtigt 
element, hvis der er udfordringer 
med det psykiske arbejdsmiljø.  
At skabe og opretholde et godt 
psykisk arbejdsmiljø kræver, at alle 
tager ansvar og bidrager. Det gæl
der såvel ledelse og medarbejdere 
i hverdagen på arbejdspladsen, 
som i samarbejdet i MEDsyste
met/arbejdsmiljøorganisationen. 

For at understøtte de kommunale 
arbejdspladsers fortsatte arbejde 
med et godt psykisk arbejdsmiljø 
har parterne aftalt at etablere et 
rejsehold, som skal understøtte 
arbejdet med det psykiske 
arbejdsmiljø på den enkelte 
arbejdsplads og i kommunen. 

Samtidig gennemfører parterne et 
periodeprojekt, som kortlægger de 
positive gevinster ved at godt 
 psykisk arbejdsmiljø.

Det har været væsentligt for KL, 
at de aftalte initiativer bygger på 
en anerkendende tilgang til kom
munernes arbejde med det psyki
ske arbejdsmiljø, og at arbejdet 
tager udgangspunkt i erfaringer i 
kommunerne – at det i det hele 
taget har udgangspunkt i og er 
orienteret mod netop de kommu
nale arbejdspladser. Derfor vil det 
også være væsentligt for KL at 
inddrage kommunerne i den kon
krete udfoldelse af initiativerne.

 Indsats om psykisk 
arbejdsmiljø



Hvad er aftalt?

•  Som et centralt element vil 
 parterne etablere et rejsehold, 
der kan understøtte arbejds
pladser/kommuner i at hånd
tere problemstillinger i forhold 
til det psykiske arbejdsmiljø. 
Det er lokale leder og med
arbejderrepræsentanter, som i 
enighed kan anmode om 
bistand fra rejseholdet. Rejse
holdet står ligeledes til rådighed 
for Arbejdsmiljøorganisationen/
MEDudvalg på alle niveauer.

•  KL og Forhandlingsfælles
skabet er enige om at iværk
sætte en  formidlingsindsats om 
et godt  psykisk arbejdsmiljø og 
gevinsterne herved, fx lavere 
syge fravær, højere trivsel, 
højere  produktivitet og større 
omstillingsevne.

•  Som grundlag for iværksæt
telse af initiativerne i parts
samarbejdet gennemfører 
 parterne en fælles afklarings 
og forberedelsesfase i dialog 
med repræsentanter fra de 
kommunale arbejdspladser, 
 eksperter og aktører inden for 
arbejds miljøområdet. Hensigten 
er at få initiativerne målrettet 
behovene på de kommunale 
arbejdspladser. 

•  KL har med FOA, SL, 3F, 
Socialrådgiverne og Sundheds
kartellet aftalt et projekt om 
forebyggelse af vold, trusler og 
chikane i arbejdet med borgere 
med særlige problemstillinger. 
Projektet skal skabe et fælles 
billede af erfaringer og udfor
dringer på området og et fælles 
overblok over, hvad der allerede 
findes af vejledninger, metoder 
og redskaber. Med det 
udgangspunkt skal der udarbej
des en drejebog, som ledere og 
medarbejdere kan anvende i 
det voldsforebyggende arbejde.

Hvad er aftalt?
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Ud over de temaer, som vi har 
været inde på, indeholder forliget 
en række andre elementer, 
 herunder:

Uddannelse
•  Den kommunale kompetence

fond fortsætter, og der er afsat 
nye midler til fonden. Lærernes 
Centralorganisation og 
 Akademikerne og Sundheds
kartellet står fortsat uden for 
Kompetencefonden.

•  I forliget med Forhandlings
fællesskabet er der afsat 20 
mio. kr. til et uddannelsesløft fra 
ikkefaglært til faglært. De 20 
mio. kr. er fordelt på de 
 relevante overenskomst
områder og vil typisk indgå i 
kompetencefonden øremærket 
dette særlige formål.

Familievenlige arbejdspladser
•  Farens øremærkede forældre

orlov udvides med 1 uge såle
des, at der fremover er 7 ugers 
lønnet forældreorlov til faren. 

Ændringen har virkning for 
fædre til børn, der fødes den 1. 
april eller senere.

•  Retten til tjenestefrihed med 
løn ved børns hospitalsindlæg
gelse udvides fra 5 dage til op 
til 10 dage. Ændringen har 
 virkning for børn, der indlægges 
den 1. april 2015 eller senere.

Pension og gruppeliv
•  På en række overenskomst

områder er pensionskarensen 
fra 1. april 2016 nedsat.  
Det gælder fx pædagog  

 med hjælpere og dagplejere.
•  På en lang række overens

komstområder er pensions
procenten eller fritvalgs 
tillægget  blevet forhøjet pr.  
1. april 2016.

•  Gruppelivspræmien i den 
 Fælleskommunale Gruppelivs
ordning er fra den 1. april 2015 
nedsat fra 170,43 kr. til 30,00 
kr. pr. måned. Samtidig sker der 
en række forbedringer i grup
pelivsordningen, bl.a. udbetales 
hovedsummen fremover ube
skåret indtil det 67. år. 

Digitalisering
•  Overenskomsternes opsigel

sesbestemmelser er tilpasset 
Lov om Offentlig Digital Post, 
dvs. at orientering om opsigelse 
af en medarbejder kan sendes 
til organisationens digitale post
kasse (CVRnummer).

•  Parterne har aftalt at undersøge 
mulighederne for, at arbejdsgi
vere og faglige organisationer, 
herunder tillidsrepræsentanter, 
kan effektivisere deres samar
bejde og kommunikation gen
nem øget digitalisering. 

Tryghed
•  Tryghedspuljen fortsætter i 

uændret form med tilføjelse af 
medarbejdere på Sundheds
kartellets overenskomstområde. 
Lærernes Centralorganisation, 
og Akademikerne står fortsat 
uden for puljen. 

•  Medarbejdere, der opsiges af 
årsager, som er begrundet i 
virksomhedens forhold (fx 
besparelser eller omstrukture
ringer), får ret til frihed med løn 
i op til 2 timer til at søge vejled
ning i vedkommendes akasse/
fagforening.

Alt det andet



Åremålsansættelse
•  Der udbetales ikke længere 

fratrædelsesbeløb, hvis den 
(åremåls)ansatte genansættes 
på åremålsvilkår i samme stil
ling. Ændringen har virkning for 
nyansættelser på åremål, hvor 
tiltrædelse sker efter den 30. 
juni 2015. 

Musikskolelærere
•  Fra den 1. august 2016 gælder 

de samme arbejdstidsregler for 
lærere i musikskolerne som for 
lærere i folkeskolen. Herved 
lettes det samarbejde, som er 
forudsat med folkeskole
reformen. 

•  De tidligere bestemmelser om, 
at en fuldtidsbeskæftigelse 
udgør 1000 undervisningstimer 
ophæves. En fuldtidsbeskæfti
gelse relaterer sig efter de nye 
regler til gennemsnitligt 37 
timer pr. uge set over en 
 periode på 1 år. Dette får bl.a. 
betydning for den måde, som 
lønnen for musikskolelærere 
fastsættes på. 

•  Endelig er der indført regler om 
afskedigelsesnævn på musik
skoleområdet. 

•  Med forliget på musikskoleom
rådet er der skabt et helt nyt 
fundament for måden at drive 
musikskolevirksomhed på.  

Sammenskrivning af aftaler
•  Organisationerne i Sundheds

kartellet (som repræsenterer 
ca. 6 % af de kommunalt 
ansatte) har haft egne gene
relle aftaler om fx MEDområ
det, ferie og barsel samt eget 
grundbeløbsniveau, som ikke 
altid har været i overensstem
melse med reglerne for de 
resterende ca. 94 % af med
arbejderne. Med O.15forliget 
har parterne aftalt at sammens
krive reglerne, så der fremover 
kun vil være 1 sæt aftaler om 
de generelle områder i stedet 
for 2. 

•  Samtidig har parterne aftalt at 
undersøge muligheden for at 
omlægge de to forskellige 
grundbeløbsniveauer til et nyt 
og fælles grundbeløbsniveau 
med virkning fra den 31. marts 
2018.

Overenskomstdækning af 
studerende 
•  Studerende, der arbejder på  

det administrative område  
overenskomstdækkes af HK’s 
overenskomst. 

•  Løn og pension følger vilkårene 
for ikke uddannede.
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Som nævnt nåede vi med O.15 et 
stykke vej i forhold til KL’s pri
mære målsætninger om forenkling 
og afbureaukratisering – men vi 
nåede på den anden side ikke i 
hus. Derfor indgår der også i 
resultaterne en række projekter, 
der peger frem mod den næste 
overenskomstfornyelse, O.18. Det 
drejer sig fx om:

Den danske model –  
moder nisering af den lokale 
dialog og samarbejde
Det er aftalt, at parterne i overens
komstperioden skal drøfte en 
modernisering af den lokale dialog 
og samarbejde. Parterne skal 
drøfte visionen for fremtidens 
MEDsystem og lokale parts
system i håbet om, at projektet 
hermed kan være med til at bane 
vejen for en modernisering af 
MED og partssystemet. Det er 
vigtigt, at projektet sker i samar
bejde med ledere og medarbej
dere i kommunerne, og parterne 
vil derfor – udover en række kom
munebesøg – invitere hovedudval
gene til at deltage i forsøg bl.a. for 
at finde andre måder at samar

bejde på end det, der er forudsat i 
MEDrammeaftalen. 

Forenkling og harmonisering  
af dagarbejdstid
Det er aftalt at gennemføre en 
analyse af arbejdstidsreglerne på 
dagområdet med en lang række 
organisationer, herunder HK, 
Socialrådgiverforeningen, BUPL, 
FOA og 3F. Formålet er at 
afdække, om det er muligt at 
skabe en forenkling, en ensartet
hed og en smidighed af reglerne.

Analyse af dagplejen
Projektet skal kortlægge dagple
jens situation, herunder identifi
cere og analysere udfordringer i 
forhold til bl.a. dagplejens/gæste
dagplejens organisering, den over
enskomstmæssige ramme, den 
aldersmæssige fordeling i gruppen 
samt sikring af videndeling i dag
plejen. Som en del af projektet 
iværksættes et antal forsøgsord
ninger, med henblik på at afprøve 
og belyse konsekvenserne af nye 
måder at organisere og regulere 
dagplejeområdet på. Formålet er 
at fastholde og udvikle dagplejen, 
som en del af det kommunale 
pasningstilbud.

Hvis du vil vide mere
Du kan finde yderligere informa
tion, herunder de enkelte forlig og 
senere de reviderede overens
komster og aftaler, på KL’s hjem
meside www.KL.dk. Her kan du 
også finde en oversigt over, hvilke 
overenskomster, der er udsendt. 

KL afholder informationsmøder 
om O.15 den 22. og 23. april 
2015. Du kan også finde mere om 
disse informationsmøder på KL’s 
hjemmeside.

Generelt 
De generelle lønstigninger, der er 
aftalt i forliget, vil blive frigivet, når 
forligene er godkendt af parterne. 
Da parterne forventes at give til
bagemelding om godkendelse af 
forliget den 16. april, forventes de 
aftalte, generelle lønstigninger pr. 
1. april 2015 at blive udbetalt med 
majlønnen (bagudlønnede). 

Øvrige aftaleelementer træder i 
kraft, når den relevante aftale er 
underskrevet og udsendt og i 
overensstemmelse med den 
aftalte ikrafttrædelsesdato.

På vej mod  
O.18



Økonomisk  
overblik

2015 2016 2017
Stigning i pct. Apr               Okt Jan                Apr               Okt Jan              Okt I alt

Generelle lønstigninger mv. 0,96 0,35 0,50 0,00 1,00 1,20 0,80 4,81

Organisationsforhandlingerne 0,40 0,40

Andre omkostninger* 0,03 0,02 0,05

Reguleringsordning, skønnet 0,29 ÷ 0,32 0,61

Privatlønsværnet, skønnet 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

Reststigning 0,20 0,20 0,20 0,60

I alt inkl. reststigning 1,83 2,12 2,52 6,47

Stigning i pct. 2015 2016 2017 I alt

Skøn for årlig inflation* 0,80 1,50 1,50 3,80

Skøn for privat lønudvikling* 1,90 2,40 2,40 6,70

Skøn for budgetårsvirkning af O.15forliget 1,38 1,79 2,34 5,51

Tabel: Oversigt over økonomien i O.15-forliget. (pct. af lønsummen)

Tabel: Økonomiske forudsætninger for O.15-forliget

* Skøn for inflation og privat lønudvikling stammer fra Økonomi og Indenrigsministeriets Økonomisk Redegørelse fra december 2014.

* Andre omkostninger er bl.a. en uges ekstra barsel til fædre samt midler til harmonisering af arbejdstidsreglerne på døgnområdet.
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