
          
 

Endelig udgave 

 

Regionernes Lønnings- og Takstnævn 

Danske Regioner 

Dampfærgevej 22 

2100 København Ø. 

 

12. december 2017  14-0351 

 

Krav til forhandling om overenskomst og aftale 2018 for professionsbachelorer på det tekniske område 

 

Efter bemyndigelse skal Forhandlingskartellet herved på vegne af 

Maskinmestrenes Forening, 

Teknisk Landsforbund og 

Konstruktørforeningen samt for 

Forhandlingskartellet 

 

fremsætte vedlagte krav til forhandling i forbindelse med indgåelse og fornyelse af overenskomst 2018 for 

professionsbachelorer på det tekniske område. 

 

I tilknytning til forhandlingerne ønskes protokollat om kort- og landmålingsteknikere mellem RLTN og Kort- 

og Landmålingsteknikernes Forening af 6.3.08 (sag nr – 08/832 dok.nr. 14666/08) videreført. 

 

Med venlig hilsen 

Jørgen Holst 

Forhandlingskartellet 



          
 
 

OK18-krav 

til 

Overenskomst for professionsbachelorer på det tekniske område med RLTN 

Løn 

1. Der aftales forhøjelse af grundlønninger (trin og/eller centralt pensionsgivende grundløntillæg) for 

bygningskonstruktører  

2. Der aftales forhøjelse af grundlønninger for maskinmestre. 

Pension 

3. Der indføres en frit valg ordning således, at den del af pensionbidraget der overstiger 16% kan anvendes 

til lønudbetaling eller frihed. 

4. §9, stk. 6 udgår således, at bestemmelserne om en pensionsordning tillige gælder for pensionerede 

tjenestemænd mv. 

Kompetenceudvikling 

5. Overenskomsten søges omfattet af den regionale kompetencefond i den kommende OK-periode, idet 

der forudsættes at være sammenhæng mellem afsættelse af midler og forbrug fordelt på 

personalegrupper/organisationer mv. . Der tages forbehold for at fremsætte eventuelle krav i forhold til 

nærværende overenskomst i forhold til øvrige forhandlinger omkring emnet kompetenceudvikling. 

Overarbejde/dispositionstillæg mv. 

6. Grænsen for udbetaling af overarbejde/merarbejde hæves fra løntrin 41 til 49 (i §12, stk. 2) 

7. Anvendelse af dispositionstillæg (jf. §14) ønskes ændret, således 

• at ansatte ved udkald og længerevarende reparationer (jf. §14, stk. 2) i alle tilfælde modtager 

betaling (i dag vil ansatte over løntrin 41 i mange tilfælde reelt ikke modtage betaling), og  

• at alle ansatte modtager særskilt betaling for at være til disposition i weekends, helligdage og ferie 

(i dag oplever mange ansatte, at de reelt står til rådighed uden begrænsning på trods af 

overenskomstens bemærkning til §14, stk. 1) 

Forbeholdskrav 

8. Der tages forbehold for at fremsætte krav inden for emneområder, hvor der fremsættes krav af 

Regionernes Lønnings- og Takstnævn 



          
 
9. Der tages forbehold for at fremsætte krav, der følger af ændringer på det øvrige arbejdsmarked eller i 

lovgivning mv. 

10. Det er forudsat, at Fællesaftalen om Lokal Løndannelse og Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i 

forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet, forhandles særskilt, og der henvises derfor til de i andre 

sammenhænge eventuelt fremsatte krav til disse aftaler. 

 


