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Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster mellem KL/LOF og Dansk Musiker 

Forbund vedr. landsdelsorkestrenes område. 

 
Herved fremsendes Dansk Musiker Forbunds krav til organisationsforhandlingerne med KL/LOF. Kravene er 

ikke prioriteret og skal ses som et samlet hele. 

 

Overordnet henvises til de generelle krav som KL har modtaget fra Forhandlingsfællesskabet. Desuden 

henvises til fælleskrav fremsat af Forhandlingskartellet. Af specielle krav skal Dansk Musiker Forbund 

fremsætte følgende:   

 

Krav til overenskomst for musikere i landsdelsorkestre samt protokollat om arbejdstid for musikere i 

landsdelsorkestrene: 

 

• Forbedring af grundløn og kvalifikationsløn 

• Forhøjelse af pensionsprocent 

• Ændring af overenskomstens § 16, stk. 2 

• Indførelse af centralt aftalt tillæg i overenskomstens § 12, stk. 2 

• Ændring af overenskomstens § 14, stk. 7 

• Indførelse af tillæg for arbejde om søndagen 

• Drøftelse af muligheder for tjenestefri uden løn 

• Bedre muligheder for afholdelse af friweekends jf. § 10, stk. 3 i protokollat om arbejdstid 

• Ændring af § 5, stk. 5 i protokollat om arbejdstid 

• Begrænsning af aftenprøver jf. § 4, stk. 1 i protokollat om arbejdstid 

• Ændring af § 8, stk. 3 i protokollat om arbejdstid 

 

Krav til overenskomst for assistenter i landsdelsorkestre: 

 

• Forbedring af timelønninger 

• Forhøjelse af pensionsprocent 

 

Krav til overenskomst for det tekniske personale ved landsdelsorkestrene: 

 

• Forbedring af grundløn og kvalifikationsløn 

• Indførelse af tillæg ved ansvar for færdig node med strøg samt hvornår noden er klar 

• Forhøjelse af pensionsprocent 
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I forhold til ovenstående krav tages forbehold for fremsættelse af krav, der følger af ændringer på det 

øvrige arbejdsmarked eller i lovgivningen. Endvidere tages der forbehold for fremsættelse af krav inden for 

emneområder, hvor Kommunernes Landsforening fremsætter krav. Endelig tages forbehold for krav, der 

følger af det opnåede resultat indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet. 

 

Ved fremsendelse af ovennævnte krav er følgende overenskomster og aftaler med tilhørende kutymer og 

sædvaner mv. indgået med KL/LOF opsagt til udløb pr. 31. marts 2018: Overenskomst for musikere i 

landsdelsorkestre, overenskomst for assistenter i landsdelsorkestre, overenskomst for teknisk personale 

ved landsdelsorkestrene, protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestre, fællesaftale om 

lokal løndannelse, aftale om udmøntningsgaranti og aftale om gennemsnitsløngaranti. 

 

I forhold til overenskomsten for det tekniske personale ved landsdelsorkestrene fremsætter Dansk Musiker 

Forbund kravene på vegne af Teknisk Landsforbund. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Jesper Hvolby Christensen 

Chefjurist 
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