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KL 
 
 
 

Tandlægeforeningen 
  

SAG-2017-04741 

  
  

Tid: Den d. 3. maj, kl. 19:30 
  
Sted: KL  
  
Emne: Forlig om fornyelse af overenskomst for tandlægekonsulenter. 
  
Deltagere: Repræsentanter for Tandlægeforeningen og repræsentanter for KL. 

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

 
1. LØN  

 
Grundlønnen forhøjes pr. 1. april 2019 med 2.650 kr. (31/3 2000-niveu) 
fra 18.478 kr. årligt (31/3 2000-niveau) til 21.128 kr. årligt (31/3 2000-
niveau) pr. ugentlig time. 
 
Udgift:                7.134 kr. 

 
 

2. LOKAL LØNDANNELSE 

Modernisering af forhandlingsretten 

Parterne er enige om, at såfremt forsøgsordningen med andre 

forhandlingsregler gøres permanent i det fælles akademiske forlig vil 

tilsvarende være gældende for nærværende overenskomst. 

 

3. ATP ARBEJDSGIVERBIDRAG 

ATP-bidraget A-SATS indføres i overenskomsten pr. 1. april 2019: 

 
For tandlægekonsulenter gælder følgende ATP-satser:  

Antal timer pr. måned  
A-sats 

Egetbidrag  
pr. måned  

Arbejdsgiverbidrag pr. 
måned  

117 timer  94,65 kr.  189,35 kr.  

> 78 timer og < 117 timer  63,10 kr.  126,25 kr.  

> 39 timer og < 78 timer  31,55 kr.  63,10 kr. 

 

Udgift:                  757 kr. 
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4. IKRAFTTRÆDEN OG ØKONOMI 
Hvor intet andet er nævnt, træder de udgiftskrævende ændringer i kraft 
pr. 1. april 2019. 
 
Samlet udgift udgør 7.672 kr. svarende til 0,35 % af lønsummen. 
 
Puljeopgørelse og puljeanvendelse fremgår af bilag B. 

 
 

5. 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 C. 
 
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 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. 
 

 
For  For 
KL Tandlægeforeningen 
 
Emil Rosenlund Andersen Susanne Egtoft Nielsen 
 
Gitte Lind Lyngskjold 
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Bilag A 

Modernisering af forhandlingsretten 
 

Aftaletekst til overenskomsten  
KL og Tandlægeforeningen er enige om, at nedenstående tekst implementerer forligets punkt 3.2 og 
indsættes som ny § efter Resultatløn i Overenskomst for tandlægekonsulenter. 
 

§ 8 Lønaftaler for tandlægekonsulenter 
Stk. 1 
For tandlægekonsulenter fastsættes grundløn og funktionsløn, der knytter sig til 
stillingen, efter aftale mellem ansættelsesmyndigheden og tillidsrepræsentanten. 
 
Stk. 2  
Forslag til aflønning, udover lønnen i stk. 1, forhandles mellem ansættelsesmyndigheden 
og tandlægekonsulenter. 
 
Forslag sendes til tillidsrepræsentanten i form af udkast til aftale. 
 
Hvis tillidsrepræsentanten ikke inden for en frist af 3 uger (juli måned fraregnet) begærer 
forhandling, er aftalen endelig. Organisationen tilbagesender aftalen med underskrift. 

 

Bemærkning: 
Tandlægekonsulenter kan under drøftelsen efter stk. 2 vælge at lade sig bistå af 
tillidsrepræsentanten. Forhandlinger vedrørende grupper af tandlægekonsulenter 
føres med tillidsrepræsentanten. 

 

Tillidsrepræsentanten for tandlægekonsulenter kan anmode om en forhandling af 
lønforholdene. 

 

Aftaleretten udøves af tillidsrepræsentanten. 

 
 

Aftaletekst til Aftale om lokal løndannelse  
Følgende indsættes som bemærkning til § 11. Forhandlingssystemet lokalt: 

 
”I Overenskomst for tandlægekonsulenter 53.11 er der tandlægekonsulenter, som har 
adgang til selv at forhandle visse løndele. Forslag, der ønskes drøftet, skal normalt 
fremsættes skriftligt over for modparten.” 
 
 
 

 

 

 

 

Bilag B 
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Puljeopgørelse og puljeanvendelse 
 
Puljeopgørelse 
Post Kroner 

Organisationsmidler 7.672 kr.  

Provenu ved permanentgørelse, jf. pkt. 2 (0,01 %)  219 kr. 

Midler til anvendelse i alt: 7.891 kr. 

 
 

Puljeanvendelse 

Post Kroner 

Forhøjelse af grundlønnen 7.134 kr. 

ATP - A-sats 757 kr. 

Midler anvendt i alt:  7.891 kr. 
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Bilag C 

Oversigt over redigeringsplan 
 

Nis nr. Overenskomstgruppe Ansvarlig 
KL 
(mail/tlf) 

Ansvarlig 
Tandlægeforeningen 
(mail/tlf) 

Udsendelsesfrist 

53.01 Tandlægekonsulenter EMRA  Juli 2017 

 
 


