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København, den 5. oktober 2020 

 
 
Dansk Teaters overenskomstkrav - Fornyelse af overenskomster mellem Dansk Teater (på vegne af 
Søjle A-teatrene) og Teknisk Landsforbund (TL)  
 
I henhold til aftale om køreplan for forhandlingerne 2020 om fornyelse af de to overenskomster mellem 
Dansk Teater (på vegne af Søjle A-teatrene) og Teknisk Landsforbund vedrørende teknisk og administrativt 
personale ansat på disse teatre, fremsendes her Dansk Teaters krav til ændringer af overenskomsterne. 
 
Der er generelt og nu i særdeleshed, i lyset af den eksisterende Coronakrise, behov for, at de kollektive 
aftaler og overenskomster på området giver de nødvendige fleksible rammer for udvikling og gennemførelse 
af scenekunsten. 
 
På denne baggrund fremsætter Dansk Teater følgende krav, i ikke prioriteret rækkefølge: 

 
Generelle krav: 
 
LØN  

o Tillæg for flere daglige forestillinger (§ 6) udgår  

o Elever - Bestemmelsen i overenskomsterne om løn til elever, der på datoen for uddannelsens 

begyndelse er fyldt 21 år ændres således, at disse elever aflønnes på samme måde som elever 

under 21 år. 

 

PENSION 
o Tidsbegrænset ansættelse – Ved tidsbegrænset ansættelse af 1 måneds varighed eller mindre, 

sker ansættelse og aflønning iht. § 17 stk. 2, 3 og 5, § 18, § 19, § 21 og § 22. 

 
ARBEJDSTID 

o Arbejdsdagens minimumslængde for månedslønnede (§ 6) ændres til 2 timer, bl.a. af hensyn til 

korte forestillinger, møder, model- og skitseafleveringer mm. 

o Afspadseringsregler for elever ændres 

o Ændring og harmonisering af overenskomstfastsatte fridage  
Grundlovsdag udgår som fridag, § 8, stk. 4 

 

ØVRIGT 
 

o Timelønsansættelse – præcisering således, at § 17, stk. 1 udgår 

o Turneaftale – præcisering af at denne gælder for medarbejdere med bopæl i DK 
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o Generel overenskomstmæssig aftale om mulighed for arbejdsfordeling (i medfør af BEK nr. 

1588 af 18/12/2018, § 47) 

 

o Brug af Videoregistreringer/optagelser fra prøver og forestillinger  

- Copydan forbehold 

 

o Nye medlemsteatre 

For nye medlemsteatre i Dansk Teater aftales en generel køreplan for tilpasningsforhandlinger bl.a. 

således, at overenskomstbinding tidligst sker 1 år efter indmeldelsen – medmindre andet aftales 

mellem parterne 

 

o Overenskomstens løbetid, opsigelse m.v.  

- Opsigelse af overenskomst skal ske til en 31. marts 

- Bestemmelse om, at lønninger ikke reguleres i perioden fra udløb af opsagt overenskomst 

og indtil ny overenskomst indgås. 

 
 

Der tages generelt forbehold for følgende: 
- At rejse modkrav som følge af Teknisk Landsforbund krav i forhandlingerne. 

- At rejse krav som konsekvens af relevante lovændringer og aftaler på arbejdsmarkedet i øvrigt  

 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Peter Mark Lundberg 
Direktør, Dansk Teater 


