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KL 
 
 
 
  

Blik- og Rørarbejderforbundet 
Dansk El-forbund 

Dansk Metal 
Fagligt Fælles Forbund – 3F 

Fødevareforbundet NNF 
Malerforbundet i Danmark 

Serviceforbundet 
 
  

SAG-2017-05084  
  
  

Tid: Den 6. maj 2018, kl. 22.00 
  
Sted: KL  
  
Emne: Forlig om fornyelse af overenskomst og aftale for håndværkere og IT-

supportere m.fl. 
  
Deltagere: Repræsentanter for ovennævnte organisationer og repræsentanter for KL. 

FORHANDLINGSPROTOKOL   
Parterne er enige om at indstille aftaler og overenskomster med tilhørende 
protokollater fornyet på følgende vilkår. Fornyelserne sker inden for 
rammerne af forliget med Forhandlingsfællesskabet af 28. april 2018. 

1. DÆKNINGSOMRÅDE 
Overenskomstens dækningsområde justeres således, at IT-supportere og 
datateknikere omfattes af et selvstændigt protokollat 5 til overenskomsten, 
jf. bilag A om Protokollat for medarbejdere uddannet og ansat som IT-
supportere og datateknikere.   
 
Der er ved udarbejdelsen af protokollatet lagt til grund, at det omfatter 325 
IT-supportere og datateknikere. Parterne er enige om, at der ved næste 
overenskomstforhandling gøres status over det nøjagtige antal, og såfremt 
der måtte være en stigning eller et fald i antallet, vil der ske den fornødne 
efterbetaling eller udløse et provenu.  
 
 
2. LØN  

2.1 IT-supportere og datateknikere  
Lønnen hæves med fuldt gennemslag, således at grundlønnen hæves 
henholdsvis fra 21 + 1.750 til 22. 
 
Udgift:    0,340 mio. kr. 
 

2.2 Lønnen hæves for ansatte i FKKA-området, København og 
Frederiksberg kommuner med fuldt gennemslag, således at 
grundlønnen hæves fra 26 + 1.750 til 27. 
 
Udgift:    0,298 mio. kr.  
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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. 
 

2.3 Nyt grundlønstrin for IT-supportere og datateknikere 
Grundløn 41 indføjes som en grundløn for IT-supportere og 
datateknikere, som parterne lokalt kan aftale at anvende. 
Indplaceringen kan ikke gøres til genstand for behandling i 
tvisteløsningssystemet.  
 
Udgift:     0,165 mio. kr. 

 

 

3. PENSION 
Pensionsbidrag for pensionsberettigede håndværkere excl. 325 IT-
supportere og datateknikere forhøjes pr. 1. april 2016 med 0,43 % fra 
henholdsvis 17 % til 17,43 % og fra 19,16 % til 19,59 % for 
håndværkere i Københavns og Frederiksberg kommuner.  
 
Udgift:    2,934 mio. kr. 
 
Det forhøjede pensionsbidrag indgår i fritvalgsordningen. 

 
 

4. NEDSÆTTELSE AF PENSIONSKARENS 
Karensperioden nedsættes pr. 1. april 2019 fra 9 til 8 måneder for 
håndværkere og IT-supportere m.fl. 
 
Udgift:    0,170 mio. kr. 
 

 
5. ARBEJDSTID 

Parterne har aftalt følgende ændringer for arbejdstid, der træder i 
kraft den 1. april 2019. 
 

5.1 Afskaffelse af søgnehelligdags- / fridagsreglen for 
timelønnede 
Søgnehelligdags-/fridagsreglen for timelønnede afskaffes ved at § 
29, stk. 2-5 i overenskomsten samt § 3, stk. 6-7 i protokollat 1 til 
overenskomsten, udskrives.  
 
Provenu:   0,049 mio. kr. 
 

5.2 Afskaffelse af varslingsgebyr  
Varslingsgebyret for manglende varsel om 
overarbejde/merarbejde ud over en 1 time afskaffes ved, at § 14, 
stk. 11 i overenskomsten samt § 4, stk. 2, i protokollat 1 til 
overenskomsten, udskrives.  
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Provenu:   0,047 mio. kr. 
 

5.3 Nyt protokollat for IT-supportere og datateknikere 
Parterne er enige om at IT-supportere og datateknikere omfattes 
af selvstændigt protokol for IT-supportere og datateknikere til 
overenskomsten, jf. bilag A.  
 
 
5.3.1 Højere individuel arbejdstid 

For IT-supportere og datateknikere kan 
ansættelsesmyndigheden og den enkelte medarbejder indgå 
aftale om forøgelse af arbejdstiden ud over (gennemsnitlig) 
37 timer om ugen til maksimalt (gennemsnitlig) 42 timer 
om ugen. 
 

5.3.2 Aftale om godtgørelse for merarbejde 

Parterne er enige om at IT-supportere og datateknikere på 

grundløn 41 eller højere er omfattet af Aftale om 

godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste 

tjenestetid. 

 

Provenu:   0,032 mio. kr.  

 
 
1. ARBEJDSTIDSBESTEMTE TILLÆG VEDRØRENDE 04.89 

Fornyelse af Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og 
rådighedsvagt (04.89) sker i et særskilt forlig. Nærværende forlig 
omfatter finansieringen til fornyelse af aftalen på dette forligs område.  
 
Til fornyelse af Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og 
rådighedsvagt (04.89) afsættes 0,35 % af summen af de særydelser, der 
udmøntes i henhold til denne aftale.  
 
Udgift:    0,017 mio. kr. 

     
 

2. DEN KOMMUNALE KOMPETENCEFOND 
Aftale om Den Kommunale Kompetencefond (05.32) er videreført, jf. 
protokol af 30. april 2018 indgået mellem KL og de af fonden omfattede 
organisationer. 
 
Der afsættes følgende midler til Den Kommunale Kompetencefond: 
 
Varige midler:                                                                    
 
Udgift:    0,016 mio. kr. 
 
Serviceaftalevirksomheder 
I tilslutning til forlig om Den Kommunale Kompetencefond af 30. april 
2018, er parterne enige om, at serviceaftalevirksomheder, som deler 
overenskomster med kommunerne, omfattes af Den kommunale 
Kompetencefond. 
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Serviceaftalevirksomhederne omfattes af kompetencefonden i 
overenskomstperioden.  
 

1. UDVIKLINGSPROJEKTER (AUA § 6) 
Under forudsætning af, at parterne kan opnå den fornødne bevilling – 
samt at der kan opnås enighed om projektbeskrivelser, er der enighed 
om at iværksætte følgende udviklingsprojekter i overenskomstperioden: 
 

 Elevbestemmelser på det tekniske område 
 
Budgetforslag: 0,5 mio. kr. 

 
jf. bilag B. 
 

 
2. GENNEMSNITSLØNGARANTI 

Håndværkere og IT-supportere m.fl. er omfattet af 
gennemsnitsløngarantigruppe nr. 182421. 
 
Der indgår 3,668 mio. kr. i gennemsnitsløngarantien. 
 
jf. bilag C. 
 

 
3. IKRAFTTRÆDEN OG ØKONOMI 

Hvor intet andet er nævnt, træder de udgiftskrævende ændringer i kraft 
pr. 1. april 2019.  
Samlet udgift udgør 3,811 mio.kr. svarende til 0,35 % af lønsummen. 
 
Puljeopgørelse og puljeanvendelse fremgår af bilag D. 

 
 

4. AFSLUTNING 
Forliget er indgået under forudsætning af en samlet ramme for 
organisationsforhandlingerne under et på 0,35 %. 
 
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, 
jf. bilag E. 
 
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 2018, 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 
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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 Blik og Rørarbejderforbundet 
 
Jakob Lemke Søren Skytte 
 
 For  
 Dansk El-Forbund 
 
 Martin Frederiksen 
 
 For  
 Dansk Metal 
 
 Niels Jeppesen 
  
 For  
 Fagligt Fælles Forbund – 3F 
 
 Knud Jensen 
  
 For 
 Fødevareforbundet NNF 
 
 John Andersen 
 
 For 
 Malerforbundet 
  
 Martin B. Hansen 
 
 For  
 Serviceforbundet 

  
                 Kim Vormsby 
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Bilag A 

Protokollat for medarbejdere uddannet og ansat som IT-supportere og 
datateknikere 
 
Medarbejdere uddannet og ansat som IT-supportere og datateknikere er omfattet af overenskomst for 
håndværkere, IT-supportere m.fl. med følgende fravigelse/præciseringer: 
Protokollatet træder i kraft pr. 1. april 2019.  
 
§ 1. Grundløn 

Stk. 1 
 
Grundlønnen dækker de funktioner, en ansat er i stand til at varetage som nyuddannet/eventuelt nyansat. 

Stk. 2 
 
Grundlønnen er: 

  Grundløntrin  

IT-supportere og datateknikere 22 

IT-supportere og datateknikere i FKKA-området, København og Frederiksberg 
kommuner 

27 

Lønseddeltekst: Grundløn  

Stk. 3 
 
Det kan lokalt aftales at anvende grundløn 26 + 1.750, 29 + 1.750, 33 eller 41. 

Ved indplacering på disse grundlønninger aftales lønsammensætningen på ny. Indplacering efter denne 
bestemmelse kan ikke gøres til genstand for behandling i tvisteløsningssystemet. 

Lønseddeltekst: Lokal Grundløn og grundlønstillæg 

§ 2. Pension 

Stk. 1  
Ansættelsesmyndigheden opretter pensionsordning i SAMPENSION for: 

1. Ansatte, som 

a) er fyldt 21 år, og 

b) har mindst 8 måneders sammenlagt forudgående beskæftigelse i kommuner og regioner 
inden for de seneste 8 år. 

Det samlede pensionsbidrag udgør:  

a) 17 % hvis den ansatte vælger pensionsforhøjelsen, jf. overenskomstens § 12 

b) 19,16 % for ansatte i København og Frederiksberg kommuner, hvis den ansatte vælger 
pensionsforhøjelse, jf. overenskomstens § 12 

c) 15 % hvis den ansatte vælger tillæg, jf. overenskomstens § 12 

af de pensionsgivende løndele. Egetbidraget udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag.  
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Pensionsordningen oprettes med virkning fra den 1. i den måned, hvor alle betingelserne er opfyldt hele 
måneden. 
Ansatte som tidligere har været optaget i en kommunal eller regional pensionsordning efter at have opfyldt 
beskæftigelseskravet i stk. 1, litra b, i denne overenskomst eller en anden overenskomst med samme 
beskæftigelseskrav. 

Bemærkning: 
Dokumentation for at karenskravet i punkt 2 er opfyldt, kan ske ved fremvisning af 
pensionsoversigt fra beskæftigelse i kommuner/amter/regioner. 

De hidtidige bestemmelser i O.13-overenskomsten om optjening af 
beskæftigelseskarens for perioden før 1. august 2014 gælder fortsat. Dette betyder 
konkret, at beskæftigelse i perioden før 1. august 2014 alene medregnes ved opgørelse 
af beskæftigelseskarens i henhold til stk. 1, punkt 1, litra b), hvis der har været tale om 
beskæftigelse i kommuner, amter og regioner – mindst 8 timer i gennemsnit pr. uge – 
inden for de seneste 8 år. 

For optjening af karensperioden se Aftale om pensionsordning for visse ansatte i 
kommuner (Opsamlingsordningen) (26.01) med tilhørende administrationsgrundlag 
(26.02). 

Ansættelsesmyndigheden kan beslutte, at anden offentlig beskæftigelse kan indgå i 
beregningen af karensperioden. 

 
Stk. 2  
IT-supportere og datateknikere er i øvrigt omfattet af overenskomstens § 10, stk. 2-10. 
 
Bemærkning 
Supplerende pensionsbestemmelser for ansatte i Københavns og Frederiksberg kommuner fremgår af 
Protokollat 1. 
 
§ 3: Arbejdstidens placering 
 
Stk. 1  
Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer. 

Stk. 2 
 
Arbejdstidens placering tilrettelægges lokalt. 

Bemærkning 
Der er med bestemmelsen ikke tiltænkt nogen ændring i adgangen til pauser i forhold til andre 
medarbejdere ansat på overenskomst for håndværkere og IT-supportere m.fl.  

Stk. 3  
Flekstid kan indføres lokalt. 
 
Bemærkning til § 1  
Der kan lokalt indgås aftaler om forskellige former for arbejdstid i henhold til Aftale om decentral 
arbejdstidsaftaler (04.82). Der kan i den forbindelse bl.a. indgås aftaler indeholdende bestemmelser om at 
stå til rådighed i et givet antal timer. 
 
§ 4: Højere individuel arbejdstid 
 
Stk. 1 
Ansættelsesmyndigheden og den enkelte medarbejder kan indgå aftale om forøgelse af arbejdstiden ud 
over (gennemsnitlig) 37 timer om ugen til maksimalt (gennemsnitlig) 42 timer om ugen. 
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Bemærkning 
Der kan først indgås aftale om højere individuel arbejdstid efter 3 måneders ansættelse, og ordningen er 
frivillig. 
Tillidsrepræsentanten orienteres om indgåede aftaler. 
 
Stk. 2 
Lønnen forhøjes forholdsmæssig på grundlag af det aftalte timetal, og der indbetales pensionsbidrag af den 
forhøjede løn. 
 
Stk. 3 
Den forhøjede løn udbetales under fravær, hvor der er ret til løn, fx fravær på grund af sygdom, barsel, 
ferie og omsorgsdage. Den forhøjede løn lægges også til grund ved beregning af fx efterindtægt. 
 
Stk. 4 
Eventuel rådighedsforpligtelse og rådighedstillæg fortsætter uændret, medmindre andet aftales. 
 
Stk. 5 
En individuel aftale kan af såvel medarbejderen som ansættelsesmyndigheden opsiges med 3 måneders 
varsel til udgangen af en måned, medmindre andet aftales. Efter varslets udløb vender medarbejderen 
tilbage til den beskæftigelsesgrad, som gjaldt før indgåelse af aftalen om højere individuel arbejdstid. 
 
Stk. 6 
En medarbejder, som afskediges uansøgt fra sin stilling, har dog altid ret til at vende tilbage til sin tidligere 
beskæftigelsesgrad 3 måneder før fratrædelsestidspunktet. 
 
Bemærkning: 
Højere individuel arbejdstid anvendes inden for gældende arbejdstidsregler. Der henvises i øvrigt til Aftale 
om deltidsansattes adgang til højere tjenestetid (04.85). 
 
§ 5. Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 
IT-supportere og datateknikere med grundløntrin 41 eller højere er ikke omfattet af overenskomstens § 14 
om overarbejde/deltidsbeskæftigedes merarbejde eller Protokollat 1, § 4 men af Aftale om godtgørelse for 
merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid (21.52). 
 
§ 6.  
Endvidere gælder følgende bestemmelser i overenskomsten ikke: 
§ 4  
§ 10, stk. 1,  
§ 13, stk. 1 og 3  
§ 15  
§ 16  
§ 20  
§ 21  
Protokollat 1, §§ 1, 2 og 7 
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      Bilag B 

Udviklingsprojekter 

1. AUA-projekt om harmonisering af elevbestemmelser 

AUA projekt om elevbestemmelser på det tekniske område 

Under forudsætning af, at FOA, 3F og Dansk Metal (samt øvrige parter på overenskomst for håndværkere) 

er indstillet på at indgå i projektet, at parterne kan opnå den fornødne bevilling samt, at der mellem 

parterne kan opnås enighed om projektbeskrivelsen, er der enighed om i overenskomstperioden at 

iværksætte et AUA-projekt om elevbestemmelser på det tekniske område.  

Økonomi: 0,5 mio. kr. 
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Bilag C 

Gennemsnitsløngaranti 

GSN-gruppe Overenskomstgruppe I alt / kr. i hele 

tusinder 

Centrale lønmidler 

182421 421 3.784.530  
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Bilag D 

Puljeopgørelse og puljeanvendelse 
 
Puljeopgørelse 
Post Mio. kr. 

Organisationsmidler 3,811 

Provenu ved afskaffelse af søgnehelligdags-
/fridagsbetaling for timelønnede 

0,049 

Provenu ved afskaffelse af varslingstillæg for 
overarbejde 

0,047 

Provenu ved indførelse af aftale om godtgørelse 
for merarbejde for tjenestemænd uden højeste 
tjenestetid for IT-supportere og datateknikere på 
grundløntrin 41 og derover 

0,032 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Midler til anvendelse i alt: 3,939 

 
 

Puljeanvendelse 

Post Mio. kr. 

Pensionsforbedring (0,43 %) 2,934 

Varige midler til Den Kommunale 
Kompetencefond 

0,016 

Indførelse af grundløntrin 41 for 325 IT-
supportere 

0,165 

Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og 
rådighedsvagt (04.89) 0,35 % af særydelser 
omfattet af aftalen kr.    

0,017 

Forhøjelse af grundløntrin for IT-supportere og 
datateknikere fra henholdsvis 21+1.750 til 22 og 
fra 26 + 1.750 til 27 for IT-supportere og 
datateknikere i FKKA, KK og FRB 

0,637 

Nedsættelse af karens fra 9-8 måneder 0,170 

  

  

  

  

Midler anvendt i alt:  3,939 
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 Bilag E 
Oversigt over redigeringsplan 
 

Nis nr. Overenskomstgruppe Ansvarlig 
KL 
(mail/tlf) 

Ansvarlig 
[ORG] 
(mail/tlf) 

Tekstudkast 
sendes til 
[PERSON] 

[ORG] 
sender 
bemærkning
er til KL 

Udsendelse
sfrist 

40.11  JAML Niels 
Jeppensen 

   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 


