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Gentofte Kommunalforening 
  

SAG-2017-04744  

  
  

Tid: Den 10. maj, kl. 01:00 
  
Sted: KL  
  
Emne: Forlig om fornyelse af aftale og overenskomst med tilhørende protokollater 

inden for Gentofte Kommunalforening’s forhandlingsområde.  
 

  
Deltagere: Repræsentanter for Gentofte Kommunalforening, repræsentanter for Gentofte 

Kommune og repræsentanter for KL. 

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

 
1. DÆKNINGSOMRÅDE 

Overenskomstens dækningsområde udvides med: 

 Multimediedesignere  

 Eventkoordinatorer  
 

2. MILJØTEKNOLOGER 
Parterne er enige om, at miljøteknologer indsættes i oplistningen i § 4, 
stk. 6, pkt. 4 med følgende supplerende tekst i bemærkningen: 
 
"Overenskomsten finder alene anvendelse ved ansættelse af en 
miljøteknolog, hvis stillingen indeholder egentlige 
miljøteknikeropgaver." 

 
 

3. LØN  
3.1 Multimediedesignere  

Ansatte med akademiuddannelse som multimediedesigner aflønnes 
på grundløn 27 + 2.000 kr. årligt (31/3 2000-niveau). Gruppen 
indføres tillige i § 6, stk. 3, pkt. 6. 
 
Allerede ansatte med uddannelse som multimediedesignere 
bibeholder hidtidig indplacering, herunder pension, med mindre 
andet aftales, fx hvis den pågældende er indplaceret som ufaglært.  

 
 
3.2 Eventkoordinatorer og –elever  

Ansatte med uddannelse som eventkoordinator 
(erhvervsuddannelse) aflønnes på grundløn 21 + 1.800 kr. årligt 
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(31/3 2000-niveau) og optages i overenskomsterne på samme vilkår 
som assistenter, herunder funktions- og kvalifikationsløn og 
pension, idet de dog ikke omfattes af kommunombestemmelserne § 
9 og § 10. 
 
Særligt om arbejdstid er det aftalt, at eventkoordinatorernes normale 
arbejdstid kan placeres i overensstemmelse med de driftsmæssige 
formål, og de ansatte omfattes således af reglerne i § 17, med 
undtagelse af stk. 5. 
 
Eventkoordinatorelever ansat efter overenskomstens udsendelse 
optages i overenskomsterne på samme vilkår som kontorelever. 
 
Allerede ansatte med uddannelse som eventkoordinator bibeholder 
hidtidig indplacering, medmindre andet aftales, fx hvis den 
pågældende er indplaceret som ufaglært.  
 
De i pkt. 3.1 - 3.2 nævnte tillæg er pensionsgivende, årlige og i 31/3 
2000-niveau. 

 
 

3.3 Grundlønsforbedringer 
 
Opkøb af "halve" trin 
Pr. 1. april 2019 oprykkes grundlønsindplaceringer for grupper med 
højere grundlønsindplacering end grundløn 12 + 1.600 kr. årligt (31/3 
2000-niveau), men lavere indplaceret end grundløn 32 med fuldt 
gennemslag, til nærmeste hele grundlønstrin. 
 
Med virkning fra 1. april 2019 løftes socialformidlere på grundlønstrin 
32 + 2000 årligt (31/3 2000-niveau) med fuldt gennemslag til 
grundlønstrin 34 (31/3 2000-niveau). 
 
Indplaceringen på ny grundløn sker således, at alle centralt aftalte 
trin/tillæg bevares. Alle lokalt aftalte trin/tillæg bevares, medmindre 
der 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.  
 
Med virkning fra 1. april 2019 indføres der en grundlønsindplacering 
på 42, som ny grundløn for socialformidlere.  
 
Udgift:     0,277 mio. kr. 
 
Tandklinikassistenter 
Pr. 1. april 2019 indføres et årligt grundlønstillæg på 1.600 kr. (31/3 
2000-niveau) til tandklinikassistenter på grundløn 22. 
 
Pr. 1. april 2019 indføres et årligt grundlønstillæg på 1.600 kr. (31/3 
2000-niveau) til 1. tandklinikassistenter på grundløn 27. 
 
Indplaceringen på ny grundløn sker således, at alle centralt aftalte 
trin/tillæg bevares. Alle lokalt aftalte trin/tillæg bevares, medmindre 
der er aftalt reduktion som følge af centralt aftalte ændringer. Der 
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foretages modregning i udligningstillæg, medmindre andet er aftalt, 
herunder om der konkret skal tages stilling for den enkelte ansatte.  
 
§1, stk. 1, pkt. 6 ændres til tandklinikassistenter, og der foretages 
konsekvensrettelser i overenskomsten. 
 
Udgift:     0,068 mio. kr. 
 

 

4. PENSION 
Pensionsbidraget på 16,03 % forhøjes pr. 1. april 2019 med 0,29 % til 
16,32 %. 

 
Pensionsbidraget på 18,23 % for specialister på grundløn 46 + 12.700 kr. 
(31/3 2000-niveau) og ledere på grundløn 47 + 7.700 kr. (31/3 2000-
niveau) forhøjes pr. 1. april 2019 med 0,29 % til 18,52 %. 
 
Udgift:    0,553 mio. kr. 
    
Det forhøjede pensionsbidrag indgår i den hidtidige fritvalgsordning. 

 
5. LØN/PENSION TIL TJENESTEMANDSANSATTE  

Tillægget på 0,53 % forhøjes som følger i overenskomstperioden: 
 

 Med virkning fra 1. april 2019 forhøjes tillægget med 0,29 % til 0,82 
% af nedenstående løndele. 
 

Tillægget beregnes af den pensionsgivende løn på løntrin samt alle 
pensionsgivende tillæg. 
 
Tillægget udbetales pr. måned og er ikke pensionsgivende, ligesom der 
ikke ydes særlig feriegodtgørelse heraf. Tillægget kan ikke inddrages i 
konvertering af tillæg til løntrin. 
 
Tjenestemanden kan vælge at indbetale tillægget på 0,53 % [O.18]. 1. 
april 2019 0,82 %[O.18] til den supplerende pensionsordning. 

 
Udgift indgår i pensionsberegningen, jf. pkt. 4. 
 

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

6.1 Bortfald af varslingstillæg samt sh/fridagsreglen for 
timelønnede 
 
Bortfald og varslingstillæg 
Det ikke-pensionsgivende tillæg for manglende varsel af 
overarbejde/merarbejde ud over 1 time bortfalder pr. 1. april 2019 
og provenuet indgår i puljen af varige midler. Over/merarbejde skal 
fortsat så vidt muligt varsles senest dagen før inden 
arbejdstidsophør. 
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Bortfald af søgnehelligdags-/fridagsreglen for timelønnede 
Med virkning fra 1. april 2019 bortfalder bestemmelsen, som giver 
timelønnede løn på søgnehelligdage og fridage, hvor de ikke 
arbejder. Provenuet ved afskaffelsen indgår i puljen af varige midler.  
 
Provenu:   0,059 mio. kr. 

 
6.2 Redigering af arbejdstidsbestemmelserne 

Baseret på overenskomstperiodens arbejdstidsprojekt på det 
administrative område er parterne enige om i redigeringsfasen på 
tværs af de relevante overenskomster at søge enighed om ens 
formuleringer af de tekster med forskellig formulering, hvor 
parterne er enige om, at det materielle indhold er ens. 

 
 
7. 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 
Gentofte Kommunalforening's område: 
 
Varige midler: 
 
Udgift:    0,007 mio. kr. 

 
8. FORENKLING og fælles forståelser 
 
8.1 PENSION FOR ELEVER 

Med virkning fra 1. april 2019 ændres § 39 i Overenskomst og aftale 
for ansatte i Gentofte Kommune inden for Gentofte 
Kommunalforenings forhandlingsområde således, at 
elever/praktikanter får oprettet en pensionsordning i PFA Pension 
A/S fra d. 1. i den efterfølgende måned efter de er fyldt 25 år.  

 
Provenu:    0,002 mio. kr. 
 

8.2 Redaktionel ændring af Bilag B 
Parterne er enige om en redaktionel ændring af overenskomstens 
Bilag B. 
   
jr. Bilag A 
 

 
9. FORHØJET SÆRLIG FERIEGODTGØRELSE 

Parterne er enige om, at formuleringen i bestemmelsen om særlig 
feriegodtgørelse harmoniseres i overensstemmelse med KL og 
Forhandlingsfællesskabets forlig af 28. april 2018. 
 
 

10. Hensigtserklæring  
Parterne er enige om i perioden at arbejde sammen for at fremme, at 
ansatte under Gentofte Kommunalforenings område motiveres til og 
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har mulighed for at bidrage til digitalisering af kommunens opgaver, 
herunder også om muligt deltager i relevant kompetenceudvikling 

 
11. GENNEMSNITSLØNGARANTI 

Administrativt personale og laboratorie- og miljøpersonale er omfattet af 
gennemsnitsløngarantigruppe nr. 182121. 
 
Tandklinikassistenter er omfattet af gennemsnitsløngarantigruppe nr. 
182131. 
 
Der indgår 0,898 mio. kr. i gennemsnitsløngarantien. 
 

 
12. IKRAFTTRÆDEN OG ØKONOMI 

Hvor intet andet er nævnt, træder de udgiftskrævende ændringer i kraft 
pr. 1.april 2019. 
 
 
Samlet udgift udgør 0,779 mio.kr. svarende til 0,35 % af lønsummen 
samt 0,063 mio. kr. fra puljen til særlige formål, som aftalt i forlig 
mellem KL og Forhandlingsfællesskabet af 28. april 2018. 
 
Den samlede puljeopgørelse og puljeanvendelse fremgår af bilag B. 

 
 

13. 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 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. 
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For  For 
KL Gentofte Kommunalforening 
 
Emil Rosenlund Andersen Vibeke Bredsdorff Sørensen 
 
Gitte Lind Lyngskjold 
 
 For  
 Gentofte Kommune 
 
 Ragnhild Christensen 
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Bilag A 
Bilag B 

 

I punkt B første linje slettes ”og tandklinikassistenter”. 

 

Der tilføjes et nyt punkt C): 

 

Tilrettelæggelse af arbejdstid for tandklinikassistenterne ved skoler 

Der anvendes et gennemsnit på 205 arbejdsdage pr. år. Det betyder, at klinikassistenterne skal yde 

205 arbejdsdage på et skoleår uanset på hvilke dage i ugen eksempelvis 1. maj og grundlovsdag 

falder. 

Klinikassistenterne har hel fridag 1. maj og grundlovsdag, men hvis en klinikassistent ønsker det og 

der driftsmæssigt er behov for det kan en arbejdsdag lægges på 1. maj og/eller grundlovsdag. Det 

ændrer dog ikke på at der stadig skal præsteres 205 arbejdsdage om året. 

En aftale om at møde på arbejde 1. maj eller grundlovsdag, skal aftales konkret og skriftligt fra 

gang til gang mellem tandplejens ledelse og medarbejderen selv. 

Det bemærkes at tandklinikassistenternes 6. ferieuge forholdsmæssigt svarer til deres 

årsnorm/ansættelsesbrøk. 

Ad C: I Gentofte Kommune arbejder en klinikassistent i 41 uger á 5 dage, det bliver i gennemsnit 

205 dage pr. år. Resultatet er beregnet i overensstemmelse med bilag B, pkt. B) i overenskomsten. 

Nedenfor er et eksempel på beregningen af dette gennemsnit: 

 Der er 52 uger i året  

 Først lægges 4 ugers sommerferie i juli måned og 1 uges ferie i uge 42. Rest 52-5 uger = 47 

uge. 

 Herefter lægges søgnehelligdage og arbejdsfrie dage. Arbejdsfrie dage iht. overenskomstens 

§ 15, stk. 6 er juleaftensdag, nytårsaftensdag, 1. maj og grundlovsdag.  Da antallet af 

søgnehelligdage, overenskomstmæssige fridage og hverdage varierer fra år til år, vil antallet 

af arbejdsdage kunne variere fra år til år. I gennemsnit er der tale om 10 dage pr. år.  

47-2 uger = 45 uger 

 Herfra placeres 20 dage arbejdsfri, hvilket svarer til 4 uger. Rest 45-4 uger = 41 uger (205 

dage). 

 Disse 41 uger fordeles herefter i kalenderen, hvor der ikke er placeret ferie, søgnehelligdage, 

overenskomstmæssige fridage eller arbejdsfrie perioder. 

 Hvis medarbejderen ønsker at afholde 6. ferieuge betyder det, at medarbejderen alene skal 

arbejde i 40 uger (200 dage), hvis medarbejderen ønsker at holde en fuld 6. ferieuge. 
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Bilag B 
 

Puljeopgørelse og puljeanvendelse 
 
Puljeopgørelse 
 

Post Mio. kr. 

Organisationsmidler – 0,35 % af lønsummen 0,779 mio. kr. 

Puljen til særlige formål – prioriterede grupper 0,063 mio. kr. 

Pension for elever – 25 år (1. efterfølgende 
måned) 

0,002 mio. kr. 
 

Bortfald af varslingstillæg samt sh/fridagsreglen 
for timelønnede 

0,059 mio. kr. 

Midler til anvendelse i alt: 0,905 mio. kr. 

 
 

Puljeanvendelse 
 

Post Mio. kr. 

Pension: 
- Pensionsbidraget på 16,03 % forhøjes pr. 

1. april 2019 med 0,29 % til 16,32 %. 
- Pensionsbidraget på 18,23 % for 

specialister på grundløn 46 + 12.700 kr. 
(31/3 2000-niveau) og ledere på grundløn 
47 + 7.700 kr. (31/3 2000-niveau) 
forhøjes pr. 1. april 2019 med 0,29 % til 
18,52 %. 

0,553 mio. kr. 

Tandklinikassistenter: 
- Grundlønstillæg på 1.600 kr. (31/3 2000-

niveau) til tandklinikassistenter på gr. 22. 
- Grundlønstillæg på 1.600 kr. (31/3 2000-

niveau) til 1. tandklinikassistenter på gr. 
27. 

0,068 mio. kr. 

Oprykning af trin: 
- Oprykning af grundlønsindplaceringer 

for grupper med højere 
grundlønsindplacering end grundløn 12 + 
1.600 kr. (31/3 2000-niveau), men lavere 
indplacering end grundløn 32, til 
nærmeste hele grundlønstrin. 

- Med virkning fra 1. april 2019 løftes 
socialformidlere på grundlønstrin 32 + 
2.000 kr. årligt (31/3 2000-niveau) med 
fuldt gennemslag til grundlønstrin. 

0,277 mio. kr. 

Midler hensat til Den Kommunale 
Kompetencefond 

0,007 mio. kr. 

Midler anvendt i alt:  0,905 mio. kr. 

 
 


