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OK18 Krav til Teknisk Landsforbunds overenskomst med RLTN

Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, 
produktionsteknologer, procesteknologer, installatører, installatører, 
bac.scient.cons, formgivere samt tekniske designelever (33.11.1)

Områdebestemmelsen
- Modernisering af områdebestemmelsen, således at de tekniske 

uddannelser som hører under Teknisk Landsforbund omfattes af 
overenskomsten

- 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
- Forhøjelse af grundlønninger samt tilføjelse af nye grundlønstrin 

(tilsvarende model som er gældende for medarbejdere med særligt 
ansvar)

- For ansatte, som ikke har opnået kvalifikations- og/eller funktionsløn i 
de seneste 2 år, skal der ske en drøftelse af konkrete 
kompetenceudviklingsaktiviteter, der kan føre til ydelse af tillæg

- Ansatte skal sikres højst at kunne være på ren grundløn i 2 år

- Tilpasning af grundlønsbestemmelsen, jf. krav om 
områdebestemmelsen

- 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 
økonomiske råderum 

Pension
- Forhøjelse af pensionsbidrag

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

Kompetenceudvikling
- Det forudsættes at kompetencefonden videreføres. Rettigheder omkring 

kompetenceudvikling forbedres, herunder at der kan udvikles særlige 
indsatser

Forbundskontoret
Nørre Voldgade 12
1358 København K
Nordea Bank
Reg.nr.: 2191
Konto nr.: 0191 104 250

Cvr-nr.: 11 88 68 17
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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.
- Der tages forbehold for fremsættelse af forslag til redigering af bilag 1 

og deraf følgende redigering af overenskomstens dækningsområde


