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KL 
 
  

Dansk Musiker Forbund 
  

SAG-2018-00088  
  
  

Tid: Den 12. maj 2018, kl. 18:00 
  
Sted: KL  
  
Emne: Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster med tilhørende protokollater 

for musikere og assistenter inden for Dansk Musiker Forbunds 
forhandlingsområde ift. landsdelsorkestrene. 

  
Deltagere: Repræsentanter for Dansk Musiker Forbund, KL og 

Landsdelsorkesterforeningen. 

FORHANDLINGSPROTOKOL   
Parterne er enige om at indstille nedenstående aftaler og overenskomster 
med tilhørende protokollater fornyet på følgende vilkår: 

- Overenskomst for musikere i landsdelsorkestre 
- Overenskomst for assistenter i landsdelsorkestre 
- Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene. 
 
Fornyelserne sker inden for rammerne af forliget med 
Forhandlingsfællesskabet af 28. april 2018. 

 
 

1. 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 
på Dansk Musiker Forbund's område: 
  
Varige midler: 1150 kroner                                                      
 
Udgift:    0,001 mio. kr. 
 
 

2. OVERENSKOMST FOR MUSIKERE I LANDSDELS-
ORKESTRE (55.01) 
 

2.1 LØN 
For musikere på grundlønstrin 45, jf. § 6, stk. 2, nr. 2 hæves lønnen 
pr. 1. april 2019 med fuldt gennemslag til løntrin 45 + 3.700 kr. 

 
Tillægget er anført som årligt pensionsgivende tillæg i 31/3 2000 
niveau. Tillægget reduceres i forhold til beskæftigelsesgraden. 

 



 

2 

 

 
Indplacering på ny garantiløn 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:   0,201 mio. kr. 
 

2.2 PENSION 
Pensionsbidrag forhøjes pr. 1. april 2019 med 0,31 % fra 13,58 % til 
13,89 % for ansatte efter overenskomst for musikere i 
landsdelsorkestre 

 
Pensionsbidraget forhøjes pr. 1. april 2020 yderligere med 0,35%  
fra 13,89% til 14,24% for ansatte efter overenskomst for musikere i 
landsdelsorkestre. 
 
Udgift:    0,861 mio. kr. 

 
2.3 PLIGTIG AFGANGSALDER  

Under hensyn til ændringer i lov om forskelsbehandling er parterne 
enige om, at bestemmelserne i § 1, stk. 2 og 3 bortfalder med 
virkning fra overenskomstens udsendelse.  
 

2.4 NEDRYKNING 
Parterne er enige om, at § 17, stk. 7 ændres pr. 1. april 2019. Der 
indføres med virkning fra samme dato en ny bestemmelse i  
§ 17 stk. 7a. 
 
Bestemmelserne formuleres fremadrettet som anført  
 
Jf. bilag A 

 
Udgift:    0,450 mio. kr. 

 
2.5 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 udviklingsprojekt i 
overenskomstperioden: 

 

 Periodeprojekt om deltidsansættelse og lønstruktur for 
musikere i landsdelsorkestre 

 
      Budgetforslag: Kr. 0,500 mio. 

 
          jf. bilag B. 
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4. GENNEMSNITSLØNGARANTI 
Musikere m.fl. er omfattet af gennemsnitsløngarantigruppe nr. 182451. 
Der indgår 0,613 mio. kr. i gennemsnitsløngarantien. 
 
jf. bilag C. 
 

 
5. IKRAFTTRÆDEN OG ØKONOMI 

Hvor intet andet er nævnt, træder de udgiftskrævende ændringer i kraft 
pr. 1. april 2019. 
 
Samlet udgift udgør 0.613 mio.kr. svarende til 0,35 % af lønsummen. 
 
Puljeopgørelse og puljeanvendelse fremgår af bilag D. 

 
 

6. 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.  
 
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 
bortfaldet. 
 
Parterne er enige om at indstille til de kompetente forsamlinger, at 
fornyelsen af ovennævnte overenskomster og aftaler 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 overenskomster og aftaler. 
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For  For 
KL Dansk Musiker Forbund 

 
Lars Ørskov Schmidt Nanna Klingsholm 

 
For  
Landsdelsorkesterforeningen 
 
Finn Schumacker 
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Bilag A 

 

Bestemmelsen i § 17 i Overenskomsten for musikere i landsdelsorkestre formuleres pr. 1. april 2019 

som følger: 

"§ 17. Nedrykning 

Stk. 1 
Nedrykning kan foretages af orkestrets ledelse efter forudgående drøftelse med orkesterforeningens 
bestyrelse. En afgørelse kan af orkesterforeningens bestyrelse indbringes for et i denne forbindelse 
nedsat nævn. Nævnet nedsættes efter reglerne om faglig voldgift. 

Stk. 2 
Såfremt et orkestermedlem ønsker at rykke ned, kan dette ske efter drøftelse mellem det pågældende 
medlem, den kunstneriske ledelse og tillidsrepræsentanten. 

Stk. 3 
Orkestermedlemmer, der besætter solopladser i strygergruppen eller 1. soloplads i de øvrige grupper, 
skal ved nedrykning, såfremt det er muligt, overgå til anden plads i gruppen.  

Stk. 4 
Senest ½ år forinden nedrykning finder sted, aftales de nærmere omstændigheder herved mellem den 
pågældende, den berørte gruppe, tillidsrepræsentanten og den kunstneriske ledelse. 

Stk. 5 
Såfremt der ikke er mulighed for at foretage den i stk. 3 omhandlede omrokering, påhviler det den 
kunstneriske ledelse at udvirke en rimelig aflastningsordning for den berørte solospiller i det omfang, 
det er muligt. 

Stk. 6 
Finder nedrykning sted, jf. stk. 1-5, fra en plads med solotillæg/oprykningstillæg, placeres det 
nedrykkede orkestermedlem efter de medlemmer i gruppen, der oppebærer tillæg. 

Stk. 7 
For orkestermedlemmer, som pr. 1. april 2020 eller tidligere har oppebåret solotillæg/oprykningstillæg  
i mindst 10 år, konverteres tillægget ved nedrykning til et personligt ureguleret tillæg.  

Stk. 7a (gældende fra 1. april 2020) 
For orkestermedlemmer, som pr. 1. april 2020 har oppebåret solotillæg/oprykningstillæg i mindre end 
10 år bortfalder solotillæg/oprykningstillæg ved nedrykning. 

Bemærkning: 
Parterne er enige om, at aftale om lokal løndannelse kan finde anvendelse. 

Stk. 8 
Orkestermedlemmer, der oppebærer tillæg efter stk. 7, er uden særligt vederlag forpligtet til oprykning 
til pladser doteret med solotillæg/oprykningstillæg. 

Stk. 9 
Senest ved det fyldte 57. år, finder samtaler sted mellem den pågældende, tillidsrepræsentanten, den 
kunstneriske ledelse og de medlemmer af gruppen der oppebærer solotillæg eller oprykningstillæg, med 
henblik på en drøftelse af hvordan og hvornår nedrykningen skal foregå." 
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Bilag B 

 

Periodeprojekt om deltidsansættelse og lønstrukturen for musikere ved 

landsdelsorkestre 

 

Indledning:  

Parterne har besluttet at oprette et partsprojekt i 2 dele – først del vedr. lønstruktur for musikere ved 

landsdelsorkestre og anden del vedr. forsøgsordning om deltidsansættelse i henhold til orkesterledelsens 

selvstændige beslutning. 

- Projekt om lønstruktur for musikere ved landsdelsorkestre 

Parterne er enige om, at der er behov for at gennemgå og forny den eksisterende lønstruktur i 

overenskomst for musikere i landsdelsorkestre, så overenskomstens lønstruktur understøtter 

sammenhængen mellem musikernes kvalifikationer og orkestrets opgaver. Samt et fælles fokus på de 

opgaver, der skal løses for at sikre orkestrenes opfyldelse af deres formål i samspil med det omgivende 

samfund, samarbejdspartnere i kultur- og musiklivet mv. 

Parterne er endvidere enige om, at projektet ligeledes skal adressere spørgsmål om musikernes 

arbejdsopgaver i orkestrene i relation til projektets øvrige elementer.  

Formål: 

Der etableres et projekt i overenskomstperioden med henblik på at gennemgå overenskomstens 

bestemmelser om løn, herunder dennes sammenhæng med musikernes arbejdsopgaver og organisering 

af arbejdet i orkestret. Parterne er enige om, som en fælles målsætning, at arbejde for en fornyelse af den 

eksisterende lønstruktur i overenskomsten med henblik på at opnå et fornyet fokus på opgaver og mål.  

Som led i projektet vil parterne bl.a. drøfte bestemmelserne om funktions-og kvalifikationsløn, mindre 

besætning, tjenestens indhold (herunder pædagogisk og oplysende virksomhed), solospil og solistiske 

præstationer og lokalløn. 

Projektet: 

 Tidsforløb: 1. oktober 2018 – 30. september 2019* 

 Deltagere: Repræsentanter for DMF, LMF, LOF og KL. Der kan tilknyttes en ekstern facilitator efter 

parternes nærmere aftale.  

 Projektet sikres forankring lokalt i projektperioden ved deltagelse af tillidsrepræsentanterne og de 5 

musikchefer fra landsdelsorkestrene. Parterne finder det væsentligt, at de lokale repræsentanter 

deltager i forløbet. 

 Der ansøges i fællesskab om midler til projektet gennem AUA. 

*) Parterne er enige om, at ændringer i overenskomstens bestemmelse som følge af projektet vil kunne 

implementeres i overenskomsten i overenskomstperioden, efter parternes konkrete aftale.  Der kan i 

relevant omfang aftales ændring i overenskomst for assistenter i landsdelsorkestre, som følge af ændringer 

i overenskomst for musikere i landsdelsorkestre. 
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- Forsøgsordning om deltidsansættelser af musikere ved landsdelsorkestre 

Parterne er enige om at etablere en forsøgsordning, som erstatter overenskomstens bemærkning om 

oprettelse af deltidsstillinger i perioden 1. juli 2018 til 31. august 2020.  Forsøgsordningen fastlægger en 

ny procedure for oprettelse af deltidsstillinger på landsdelsorkestrenes område i perioden.   

Parterne er enige om, at arbejdet som musiker i landsdelsorkestrene som udgangspunkt sker ved 
ansættelse i fuldtidsstillinger. Ansættelse i deltidsstillinger kan dog i konkrete og individuelle situationer 
være relevant.  
 
Parterne lægger vægt på, at man på det lokale niveau opretholder en tæt dialog om anvendelsen af 
deltidsstillinger i landsdelsorkestrene. Denne dialog involverer såvel orkestrets programudvalg som 
SU/MED. 
 
Forsøgsordningen etableres med følgende procedure: 

 Hvor orkestrets musikchef efter en konkret og individuel vurdering ønsker at oprette en 
deltidsstilling, optager musikchefen, forud for opslag af stillingen, drøftelse herom med orkestrets 
programudvalg og SU/MED. 
 

 De lokale parter kan bl.a. drøfte deltidsstillingens betydning for arbejdet i orkestret, samarbejdet i 
grupperne og orkestrets repertoire.  
 

 Musikchefen træffer endelig beslutning om oprettelse af deltidsstillingen.  
 
Parterne er enige om, at den ovenfor nævnte procedure alene finder anvendelse ved nyansættelser. Ved 
forsøgsordningens udløb fortsætter musikere, som er ansat i henhold til forsøgsordningens rammer i 
deres eksisterende stilling på uændrede vilkår.  
 
Parterne er enige om løbende i perioden at drøfte forhold i relation til ordningen samt at evaluere 
ordningen i 3. kvartal 2020, som led i forberedelserne frem mod overenskomstforhandlingerne i foråret 
2021. 
  



 

8 

 

 

 

 

 

Bilag D 

Gennemsnitsløngaranti 

GSN-gruppe Overenskomstgruppe I alt / kr. i hele 

tusinder 

Centrale lønmidler 

182451 Musikere i 

landsdelsorkestre 

613  
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Bilag E 

 
 
Puljeopgørelse og puljeanvendelse 
 
 
Puljeopgørelse 
Post Mio. kr. 

Organisationsmidler 0,613 

Provenu ved ændring af § 17 0,450 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Midler til anvendelse i alt: 1,063 

 
 

Puljeanvendelse 

Post Mio. kr. 

 
Pensionsforhøjelse for ansatte efter 
overenskomst for musikere i landsdelsorkestre 
 

1. april 2019 0,31% 
1. april 2020 0,35% 

 

 
 
 
 
0,404 
0,457 

Lønforbedring for musikere på grundløntrin 45  0,201 

Varige midler til Den Kommunale 
Kompetencefond 

0,001 

  

  

  

  

  

  

  

Midler anvendt i alt:  1,063 

 


