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SAG-2017-04739  

  

  

Tid: Den 3. maj, kl. 21.30 

  

Sted: KL  

  

Emne: Forlig om fornyelse af overenskomst og aftale for tandlæger  

 

  

Deltagere: Repræsentanter for Ansatte Tandlægers Organisation, Tandlægeforeningen 

og KL. 

 

FORHANDLINGSPROTOKOL  

Parterne er enige om at indstille aftaler og overenskomster med til-

hørende protokollater fornyet på følgende vilkår. Fornyelserne sker 

inden for rammerne af forliget med Forhandlingsfællesskabet af 28. 

februar 2018. 

 

1. PENSION og BORTFALD AF PENSIONSKARENS 

Karensperioden på 8 måneder for månedslønnede tandlæger bort-

falder pr. 1. april 2019. 
 
Pensionsbidrag for månedslønnede og timelønnede tandlæger forhøjes 
pr. 1. april 2019 med 0,47% fra 20,27% til 20,74%. 

 
Udgift:                       2,175 mio. kr. 
     
Det forhøjede pensionsbidrag indgår i den hidtidige fritvalgsordning. 
  
 
2. LØN 
De 4 års ansættelse i § 6, stk. 2 præciseres til "4 års ansættelse på 
grundlag af uddannelsen som tandlæge." 
 

 
3. LOKAL LØNDANNELSE 

Forsøgsordning med andre forhandlingsregler gøres permanent 

Parterne er enige om, at forsøgsordningen i henhold til overenskom-

stens § 3, stk. 5, med mulighed for lokalt at aftale andre lønforhand-

lingsregler, gøres permanent. 



 
 

4. Ny timelønsbestemmelse 
Med virkning fra 1. april 2019 får § 22, stk. 1 følgende ordlyd: 
 
"Timelønnen er 1/1620 af årslønnen i henhold til §§ 4-6 og 8." 
 

 
5. HØJERE INDIVIDUEL ARBEJDSTID 

Parterne er enige om, at forsøgsordningen i § 14 om højere indivi-

duel arbejdstid gøres permanent.  
 
 
6. UDVIKLINGSPROJEKT 
Under forudsætning af, at parterne kan opnå en supplerende bevilling 
samt, at der mellem parterne kan opnås enighed om projektbeskrivel-
sen, er der enighed om i overenskomstperioden at oprette at projekt 
om: "Arbejdstid, ledelsesopgaver og normering i den kommunale 
tandpleje."  
 
I projektet indgår midler afsat til et lignende tidligere aftalte projekt. 
 
Supplerende budgetforslag: 400.000 kr. 
 
 
7. GENNEMSNITSLØNGARANTI 
Tandlægerne er omfattet af gennemsnitsløngarantigruppe nr.112132. 
 
Der indgår 2,057 mio. kr. i gennemsnitsløngarantien. 
 
 

8. FORHØJET SÆRLIG FERIEGODTGØRELSE 
Parterne er enige om, at formuleringen i bestemmelsen om særlig fe-
riegodtgørelse tilpasses i overensstemmelse med KL og Forhandlings-
fællesskabets forlig af 28. april 2018. 
 
 
9. IKRAFTTRÆDEN OG ØKONOMI 
Hvor intet andet er nævnt, træder de udgiftskrævende ændringer i 
kraft pr. 1. april 2019. 
 
Samlet udgift udgør 2,057 mio.kr. svarende til 0,35 % af lønsummen. 
 
Puljeopgørelse og puljebelastning fremgår af bilag A. 

 
 

10. AFSLUTNING 

Forliget er indgået under forudsætning af en samlet ramme for or-

ganisationsforhandlingerne 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. ATO fremsender sikker mailadresse til KL til indsæt-
telse i opsigelsesbestemmelsen. Parterne er enige om, at ændringer 
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 afta-
lerne, jf. bilag B. 
 
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 kon-
sekvens af de aftalte ændringer. 
 
Parterne er enige om, at samtlige udvekslede arbejdspapirer i forbin-
delse med udarbejdelse af nærværende forlig med tilhørende bilag er 
bortfaldet. 
 
Parterne er enige om at indstille til de kompetente forsamlinger, at for-
nyelsen af ovennævnte overenskomst og aftale sker på de vilkår, der er 
anført ovenfor. Arbejdsgiverne har tilkendegivet, at såfremt nærvæ-
rende aftale ikke bliver godkendt, starter forhandlingerne herefter med 
udgangspunkt i de nugældende overenskomst og aftale. 
 
 
 
 
For  For 
KL Ansatte Tandlægers Organisation 
  
Gitte Lind Lyngskjold Carsten Christensen 
 
Emil Rosenlund Andersen 
 
 For 
 Tandlægeforeningen 
  
 Susanne Egtoft Nielsen 
 

  



 
Bilag A 

Puljeopgørelse og puljeanvendelse 
 
Puljeopgørelse 
 
Post Mio. kr. 

Organisationsmidler – 0,35 % af lønsummen 2,057 mio. kr. 

Provenu ved permanentgørelse, jf. pkt. 3 og 6 (0,02%)  0,118 mio. kr. 

Provenu ved ændring af § 22 0,001 mio. kr. 

Midler til anvendelse i alt: 2,176 mio. kr. 

 

 

Puljeanvendelse 
 

 

Post Mio. kr. 

Pensionsforbedring til 20,74% 2,175 mio. kr. 

Overført til 2021 0,001 mio. kr. 

Midler anvendt i alt:  2,176 mio. kr. 

 
  



 

 Bilag B 
Oversigt over redigeringsplan 
 

Nis 

nr. 

Overenskomstgruppe Ansvar-

lig KL 

Ansvarlig  

ATO 

Ansvarlig 

Tandlægeforeningen 

Udsendelses 

Frist 

53.01 Ok-ansatte tandlæger gly   Juli 2018 

53.02 Tjm. tandlæger gly   Juli 2018 

 


