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OK21 Krav til Teknisk Landsforbunds overenskomst med RLTN
Overenskomst inden for byggeri, miljø og energi (33.11.1)

De tekniske uddannelser er hele tiden under udvikling og denne udvikling 
forventes at fortsætte for at kunne imødekomme kravene til fremtidens 
arbejdsmarked. Overenskomsten dækker en række oplistede grupper. Parterne 
har drøftet muligheden for at kunne medtage nye uddannelser samt uddannelser 
taget som deltids uddannelse og som top-op uddannelse. Dette skal hjælpe 
regionerne til at kunne finde ”rette hænder” ved rekruttering af teknikere.

Områdebestemmelsen
- Modernisering af områdebestemmelsen, således at overenskomsten 

omfatter nye uddannelser indenfor byggeri, miljø og energi, herunder 
også uddannelser taget som deltidsuddannelser og som top-up-
uddannelser.

- Partsprojekt hvor fremtidens tekniske opgaver og arbejdspladser i
regionerne kortlægges og identificeres. Hvilke behov for uddannelse og
efteruddannelse kræves i den forbindelse og set i lyset af digitalisering
og automatisering i regionerne

Løn
- Tilpasning af grundlønsbestemmelsen, jf. krav om 

områdebestemmelsen

- Forhøjelse af grundlønninger samt tilføjelse af nye grundlønstrin

- Etablering af et bedre lønsystem for medarbejdere med særligt fagligt 
ansvar og/eller ledelsesopgaver, der dækker alle uddannelser

- Det forudsættes i øvrigt at Fællesaftale om lokal løndannelse fortsætter 
og forhandles. I forbindelse med forhandlingerne skal der være fokus 
på udfordringer for de grupper der har en ren grundlønsmodel. 
Styrkelse af forhandlingsreglerne og sikring af klarhed over det 
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økonomiske råderum 

Pension
- Forhøjelse af pensionsbidrag

Frit valg
- Etablering af en fritvalgsordning med valg mellem løn, pension og 

frihed

Seniorer
- Der skal aftales en øget og mere forpligtende seniorindsats, herunder 

ret til nedsat arbejdstid, ret til gradvis tilbagetrækning og ret til at gå 
på delpension. Indsatsen skal skabe forpligtende rammer for 
anvendelse af forskellige værktøjer, der bl.a. tager hensyn til seniorers 
kompetencer, erfaringer og helbred samt en øget anvendelse af 
rammeaftalen.

Elever
- Det skal sikres, at der ansættes et passende antal elever

Kompetenceudvikling
- Den regionale kompetencefond gøres permanent

- Beløbsgrænsen på de 25.000 kr. hæves

Forbeholdskrav
- Der tages forbehold for fremsættelse af krav inden for emneområder, 

hvor der fremsættes krav af RLTN

- Der tages forbehold for fremsættelse af krav, der følger af ændringer 
på det øvrige arbejdsmarked eller lovgivning mv.

Venlig hilsen

Teknisk Landsforbund


