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KL 
 
 

Ledernes Hovedorganisation 
  
 

  
  

Tid: Den 9. maj 2018, kl. 22:15 
  
Sted: KL  
  
Emne: Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster med tilhørende 

protokollater inden for Lederne’s forhandlingsområde.  
 

  
Deltagere: Repræsentanter for Lederne og repræsentanter for KL. 

FORHANDLINGSPROTOKOL   
Parterne er enige om at indstille aftaler og overenskomster med 
tilhørende protokollater fornyet for en periode på 3 år fra 1. april 2018 på 
følgende vilkår. 

 
1. GENERELT  

Fornyelse sker på samme vilkår som fornyelsen af overenskomster og 
aftaler på Forhandlingsfællesskabets forhandlingsområde for så vidt 
angår følgende punkter i forliget af 28. april 2018 mellem 
Forhandlingsfællesskabet og KL: 
 

- 1.1-1.3. (Løn generelt) 

- 4.1. (MED, TR og AKUT)  

- 5. (Senior) 

- 6. (Ferie) 

- 10.2-10.4 (Sorgorlov, Omsorgsdage for plejeforældre samt Ret 
til fravær med løn ved fertilitetsbehandling) 

- 14 (Lønfrigivelse) 

- 15 (Omkostningsbilag)  

- 16 (Forbeholdskrav) 
 
Lederne repræsentereres i øvrigt som medlemsorganisation af 
Forhandlingsfællesskabet. 

 
KL giver en tilbagemelding til Lederne på KL's stillingtagen til både 
forliget mellem KL og Forhandlingsfællesskabet og indeværende forlig.  

 
 

2. ØVRIGE FORLIG 
Fornyelse sker desuden på de vilkår, som Lederne har tiltrådt ved: 

- Forlig af 9. maj 2018 om fornyelse af Overenskomst for 
ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder og 
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Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende 
værkstedspersonale mv. ved klientværksteder 

- Forlig af 8. maj 2018 om fornyelse af Overenskomst og aftale 
for assistenter, mestre og driftsledere m.fl.  
 

3. PROTOKOLLAT FOR TEKNISKE MESTRE M.FL. SCENE, 
LYS OG LYD) VED MUSIKHUSET AARHUS 
 

3.1 Ophævelse af protokollat 
Parterne er enige om at opsige protokollatet til bortfald pr. 31. 
marts 2018. 

 
3.2 Overførte midler fra overenskomst for assistenter, mestre 

og driftsledre m.fl. 
Ledernes andel af midler til kompetencefonden udgør 1.989,00 kr. 
Parterne i overenskomsten er enige om, at overflytte beløbet til 
selvstændige forhandlinger mellem KL og Ledernes 
Hovedorganisation.  

 
4. DEN KOMMUNALE KOMPETENCEFOND 

Parterne er i den anledning enige om, det afsatte beløb på 1.989,00 kr. 
henstår til O.21, medmindre det i perioden bliver muligt at placere 
midlerne i Den Kommunale Kompetencefond.  
 

 
5. IKRAFTTRÆDEN OG ØKONOMI 

Hvor intet andet er nævnt, træder de udgiftskrævende ændringer i 
kraft pr. 1. april 2019. 
 
Samlet udgift udgør 0,002 mio.kr. 
 
Puljeopgørelse og puljeanvendelse fremgår af bilag A. 
 

 
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 ændrinOverenskomstger. 
 
Parterne er enige om, at samtlige udvekslede arbejdspapirer i 
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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. 
 

 
 

 
 

For   For 
KL  Lederne 
 
Amelia Nathalie Høj Callesen Lotte Spanggaard 
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Bilag A 

Puljeopgørelse og puljeanvendelse 
 
Puljeopgørelse 
Post Mio. kr. 

Organisationsmidler (0,35 % af lønsummen) 0,000 

Overførte midler fra assistenter, mestre og 
driftsledere m.fl.  

0,002 

Midler til anvendelse i alt:  

 
 

Puljeanvendelse 

Post Mio. kr. 

Varige midler til Den Kommunale 
Kompetencefond 

0,002 

Midler anvendt i alt:  0,002 

 
 

 


