
Resultat af fornyelsen af overenskomsterne med Dansk Teater for teknisk personale 
og for administrativt personale (tidl. TIO-område).

Aftalefornyelsen:
Overenskomsterne fornys for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2020.

Løn:
Overenskomsternes skalatrinslønninger følger fortsat de gældende statslige skalatrin og vil 
således i overenskomstperioden blive reguleret som følge af statens overenskomstforlig.

Der er aftalt ændring af skalatrinslønningerne for kategori 3, således at minimumslønnen 
ændres til skalatrin 9 (i dag skalatrin 10).

Arbejdstid:
I begge overenskomster ændres arbejdstidsreglerne således, at udgangspunktet for opgørelse 
af arbejdstiden er en kvartalsnorm.

Parterne er enige om, at god arbejdstidsplanlægning med fornødent hensyn til de ansatte er 
vigtigt og opfordrer til, at man på teatrene tilstræber, at de ansatte så vidt muligt er inddraget 
i planlægning af arbejdstiden.

Arbejdstidsplaceringen for vagtsatte medarbejdere uden for tidsrummet 07-17 skal varsles 
minimum 4 uger i forvejen (i dag 14 dage). Gælder dog ikke de sidste 14 prøvedage før første 
forestilling (i dag de sidste 7 dage). I ekstraordinære situationer eller efter aftale med den 
enkelte kan det ske med kortere varsel.

Såfremt arbejdet i en 3-måneders periode overstiger 481 timer, betragtes de overskydende 
timer som overarbejde og tillægges 50%.

Overarbejde søges godtgjort med frihed (afspadsering) inden sæsonens udgang eller ved 
kontraktudløb. Dog kan overarbejde afvikles inden 1. september i den efterfølgende sæson, 
såfremt timerne afvikles i samlet blok eller efter aftale med den ansatte. Såfremt afspadsering 
ikke kan finde sted, udbetales overarbejdet – tillagt 50%.

For ansatte i kategori 1 og 2, der som minimum aflønnes svarende til skalatrin 25, kan det 
aftales, at overarbejdet afspadseres 1:1 (gælder også i dag).
Ved aftale om 1:1 afspadsering opgøres arbejdet i en månedsnorm.

Altså – der kan kun aftales 1:1, hvis man er omfattet af månedsnorm.
Ønsker teatret at anvende kvartalsnorm, kan der ikke indgås aftale om 1:1.

Hvis der er indgået aftale om, at medarbejderen skal stå til rådighed (bagvagt), honoreres 
dette med 1 time (pr. dag) plus faktisk arbejde, dog minimum 30 minutter ved telefonisk 
konsultation.
Ved fysisk fremmøde på arbejdspladsen honoreres medarbejderen med et faktiske 
timeforbrug, dog minimum 4 timer.

Telefonisk konsultation uden for arbejdstiden, hvor medarbejderen ikke står til rådighed, 
aflønnes med det faktiske timeforbrug + 50%, dog minimum for 30 minutter.



Timelønnede (som kun kan være kategori 3 ansatte) skal mindst indkaldes for 2 timer (i dag 3 
timer).

Barsel og adoption:
Ret til fuld løn under fravær på grund af graviditet og fødsel samt ved adoption udvides med 3 
uger.
Retten til fuld løn fordeles således:
Mor:
4 uger før forventet fødsel
14 uger efter fødslen
Far:
2 uger umiddelbart efter fødslen
Mor og far tilsammen/til deling:
13 uger

Det er en forudsætning, at arbejdsgiveren modtager dagpengerefusion efter barselsloven.

Tilsvarende betales der løn til adoptanter i de uger, hvor arbejdsgiveren har ret til refusion af 
barselsdagpenge efter barselsloven under afholdelse af orlov i forbindelse med adoption.

Frihed i forbindelse med barns sygdom:
Der kan gives hel eller delvis fri med løn til pasning af sygt barn på dettes første og anden 
sygedag – dog aldrig på forestillingsdage.
I dag er det kun muligt på barns 1. sygedag.

Elever:
Elever er omfattet af bestemmelserne om barsel og adoption samt af barns 1. og 2. sygedag.

Seniorordninger:
Parterne er enige om, at der lokalt kan aftales seniorstillinger som et led i bestræbelserne på 
at fastholde medarbejdere på 60 år og derover. 

En seniorstilling kan indeholde følgende elementer:
 Lønudligning: Fastholdelse af løn, uanfægtet at arbejdstiden nedsættes.
 Pensionsfastholdelse: Selvom der er nedgang i arbejdstid og løn, fastholdes 

arbejdsgivers bidrag til pension. Dermed fastholdes de rettigheder, der var knyttet til 
pensionsaftalen inden overgangen til seniorstillingen.

 Indførelse af seniordage: Et antal ekstra fridage årligt, som aftales lokalt i forhold til 
afholdelse og med hensyntagen til teatrets drift.

Turné:
Den daglige arbejdstid udgør min. 7,4 time under turné. Ved 6 dages arbejdsuge udgør den 
daglige arbejdstid min. 6,17 time. 

En turnéperiode varsles 4 uger forud for 1. rejsedag i forhold til den planlagte turnéperiodes 
omfang.  Specifikke oplysninger om geografi og mulig forlængelse af turnéperioden 
(turnéplan) er ikke omfattet af dette varsel. Ved turné forstås forestillinger på lokaliteter 
udenfor teatrets faste spillested, hvor medarbejderne ikke har mulighed for at overnatte i eget 
hjem. 



Ophavsret:
Parterne er enige om i overenskomstperioden at drøfte spørgsmålet om ophavsret med de 
relevante organisationer i fællesskab. 

Udarbejdelse af designs:
Ved medarbejderens eventuelle udarbejdelse af designs (lys-, lyd-, video-, kostumedesigns) 
aftales honorering herfor mellem teatret og den ansatte, hvis denne indsats ligger udover, 
hvad der må forventes i stillingen. Aftale indføjes i ansættelseskontrakten.

I forhandlingsudvalget og i forhandlingerne med Dansk Teater har følgende deltaget:

Kim Malmose, formand for det faglige netværk for teaterteknikere, ansat Odense Teater
Jacob Hellegård S. Rasmussen, tidl. TR ved Mungo Park 
Anne Hjorth, TL forbundskontoret.


