
KL Teknisk Landsforbund 

SAG-2017-04668 

Tid: Den 6. maj, kl. 16:00 

Sted: KL 

Emne: Forlig om fornyelse af overenskomst med tilhørende protokollater inden for 
Teknisk Landsforbund's forhandlingsområde. 

Deltagere: Repræsentanter for Teknisk Landsforbund og repræsentanter for KL. 

FORHANDLINGSPROTOKOL 
Parterne er enige om at indstille overenskomsten med tilhørende 
protokollater fornyet på følgende vilkår. Fornyelsen sker inden for 
rammerne af forliget med Forhandlingsfællesskabet af 28. april 2018. 

1. DÆKNINGSOMRÅDE 
Dækningsområdet i overenskomsten udvides med: 

• Energiteknologer 
• Miljøteknologer 

1.1 Audiometrister 
Parterne er enige om, at "audiometrister" udgår af overenskomsten 
som følge af, at uddannelsen er lukket, og der ikke længere kan 
identificeres ansatte på det kommunale område ansat med denne 
uddannelse. 

2. LØN 
2.1 Aflønning nye uddannelser 

Medarbejdere uddannede og ansat som energiteknolog eller 
miljøteknolog aflønnes på grundløn 28 + 2.300 kr. (31/3 2000-
niveau), og optages i overenskomsten på samme vilkår som 
procesteknologer og installatører, herunder mht. funktions- og 
kvalifikationsløn, arbejdstid og pension. 

Allerede ansatte energiteknologer og miljøteknologer bibeholder 
hidtidig indplacering, herunder pension, med mindre andet aftales 
lokalt. 

Det anføres i overenskomsten § 1, stk. 2, pkt. 2: 
"Overenskomsten omfatter ikke 

1. Tjenestemænd 
2. Miljøteknologer, der er omfattet af andre overenskomster". 
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2.2 Redaktionel ændring af § 4. Grundløn 
Parterne er enige om en redaktionel ændring af § 4. Grundløn. 

Parterne er enige om, at det beror på lokal aftale, om tekniske 
designere indplaceres på grundløn 21 + 1.800 kr. (31/3 2000-niveau) 
eller grundløn 28 + 1.250 kr. (31/3 2000-niveau), og at dette valg ikke 
kan gøres til genstand for behandling i tvisteløsningssystemet. 

2.3 Grundlønsforbedringer 

Formgivere og kulturteknikere med faglig uddannelse 
Pr. 1. april 2019 hæves formgivere og kulturteknikere med faglig 
uddannelse på grundlønstrin 21 + 1.800 kr. årligt (31/3 2000-niveau) 
med 250 kr. årligt (31/3 2000-niveau) til grundlønstrin 21 + 2.050 kr. 
årligt (31/3 2000-niveau). 

Udgift: 0,003 mio. kr. 

Procesteknologer, miljøteknologer, installatører og 
energiteknologer 
Pr. 1. april 2019 hæves procesteknologer, miljøteknologer, 
installatører og energiteknologer på grundlønstrin 28 + 2.300 kr. årligt 
(31/3 2000-niveau) til grundlønstrin 29 + 1.600 kr. årligt (31/3 2000-
niveau). 

Udgift: 0,228 mio. kr. 

Byggeteknikere og produktionsteknologer 
Pr. 1. april 2019 hæves byggeteknikere og produktionsteknologer på 
grundlønstrin 24 + 1.800 kr. årligt (31/3 2000-niveau) til 
grundlønstrin 25. 

Udgift: 0,365 mio. kr. 

Landmålings-, bygge- og maskinteknikere 
(produktionsteknologer) i Københavns Kommune 
Landmålings-, bygge- og maskinteknikere (produktionsteknologer) i 
Københavns Kommune på grundlønstrin 24 + 1.800 kr. årligt (31/3 
2000-niveau) hæves til grundlønstrin 25. 

Udgift: 0,014 mio. kr. 

Alle beløb hæves med fuldt gennemslag. 

Indplaceringen på ny grundløn sker således, at alle centralt aftalte 
trin/tillæg bevares. Alle lokalt aftalte trin/tillæg bevares, medmindre 
der er aftalt reduktion som følge af centralt aftalte ændringer. Der 
foretages modregning i udligningstillæg, medmindre andet er aftalt, 
herunder om der konkret skal tages stilling for den enkelte ansatte. 

3. PENSION 
Pensionsbidrag for månedslønnede / timelønnede forhøjes pr. 1. april 
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2019 med 0,29 °A fra 16,55 °A til 16,84 % for alle overenskomstens 
grupper. 

Udgift: 1,085 mio. kr. 

Det forhøjede pensionsbidrag indgår i den hidtidige fritvalgsordning. 

4. ARBEJDSTID 
Parterne har aftalt følgende ændringer for arbejdstid, der træder i kraft 1. 
april 2019: 

4.1 Bortfald af varslingstillæg 
Det ikke-pensionsgivende tillæg for manglende varsel af 
overarbejde/merarbejde ud over 1 time bortfalder pr. 1. april 2019 
og provenuet indgår i puljen af varige midler. Over/merarbejde skal 
fortsat så vidt muligt varsles senest dagen før inden 
arbejdstidsophør. 

Provenu: 0,001 mio. kr. 

4.2 Redigering af arbejdstidsbestemmelserne 
Baseret på overenskomstperiodens arbejdsddsprojekt på det 
administrative område er parterne enige om i redigeringsfasen på 
tværs af de relevante overenskomster at søge enighed om ens 
formuleringer af de tekster med forskellig formulering, hvor 
parterne er enige om, at det materielle indhold er ens. 

5. Ny overenskomsttitel 
Betegnelsen for "Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, 
produktionsteknologer, procesteknologer, installatører, Bac.Scient.cons i 
konservering, formgivere, kulturteknikere, audiologiassistenter, 
audiometrister, tekniske designerelever, kulturteknikerelever og 
audiologiassistentelever ændres til "Overenskomst med Teknisk 
Landsforbund — inden for byggeri, miljø, energi og kultur". 

Ændringen medfører hverken en indskrænkning eller en udvidelse af 
overenskomstens dækningsområde. 

6. Elever — pension 25 år 
Med virkning fra 1. april 2019 ændres teksten i § 26, stk. 1 således, at 
ansættelsesmyndigheden opretter en pensionsordning fra d. 1. i den 
efterfølgende måned efter eleven er fyldt 25 år. 

Provenu: 0,003 mio. kr. 

7. DEN KOMMUNALE KOMPETENCEFOND 
Aftale om Den Kommunale Kompetencefond (05.32) er videreført, jf. 
protokol af 30. april 2018 indgået mellem KL og de af fonden omfattede 
organisationer. 
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Varige midler: 

Udgift: 0,046 mio. kr. 

8. UDVIKLINGSPROJEKTER (AUA § 6) 
Under forudsætning af, at parterne kan opnå den fornødne bevilling — 
samt at der kan opnås enighed om en projektbeskrivelse, er der enighed 
om at iværksætte følgende udviklingsprojekt i overenskomstperioden: 

• De tekniske forvaltningers udvikling og behov for 
uddannelsesprofiler og kompetencer 

Budgetforslag: 0,7 mio. kr. 

jf. bilag A. 

9. GENNEMSNITSLØNGARANTI 
Tekniske designere mfl. er  omfattet af gennemsnitsløngarandgruppe nr. 
152141. 

Der indgår mio. kr. i gennemsnitsløngaranden. 

jf. bilag B. 

10. IKRAFTTRÆDEN OG ØKONOMI 
Hvor intet andet er nævnt, træder de udgiftskrævende ændringer i kraft 
pr. 1. april 2019. 

Samlet udgift udgør 1,612 mio.kr. svarende til 0,35 °/.3 af lønsummen, 
samt 0,125 mio. kr. fra puljen til særlige formål, som aftalt i forlig 
mellem KL og Forhandlingsfællesskabet af 28. april 2018. 

Puljeopgørelse og puljeanvendelse fremgår af bilag C. 

11. AFSLUTNING 
Forliget er indgået under forudsætning af en samlet ramme for 
organisationsforhandlingerne under et på 0,35 %. 

Parterne er enige om, at samtlige krav hermed er afhandlet. 

I forbindelse med redaktionen af overenskomsten, kan der foretages 
forenklinger og redaktionelle ændringer i det omfang, der kan opnås 
enighed herom. Parterne er enige om, at dette ikke i væsentlig grad må 
forsinke udsendelsen af overenskomster og aftaler, da parterne lægger 
meget vægt på en hurtig udsendelse. 

Aftaler og overenskomster med bilag, kutymer og sædvaner, der ikke 
positivt er omtalt i ovenstående, og som er opsagt af parterne, er aftalt 
videreført efter 31. marts 2018, dog med de justeringer der er en 
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konsekvens af de aftalte ændringer. 

Parterne er enige om, at samtlige udvekslede arbejdspapirer i forbindelse 
med udarbejdelse af nærværende forlig med tilhørende bilag er 
bortfaldet. 

Parterne er enige om at indstille til de kompetente forsamlinger, at 
fornyelsen af ovennævnte overenskomst sker på de vilkår, der er anført 
ovenfor. Arbejdsgiverne har tilkendegivet, at såfremt nærværende aftale 
ikke bliver godkendt, starter forhandlingerne herefter med udgangspunkt 
i de nugældende overenskomst. 

For For 
KL Teknisk Lands forbund 

gitaf/ Sco<ff Z6A6Qcte-- 
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Bilag A 
Udviklingsprojekter 

De tekniske forvaltningers udvikling og behov for uddannelsesprofiler og 
kompetencer 

Formål 
Projektets formål er, at indsamle viden om den udvikling de kommunale teknik- og 
miljøforvaltninger står over for, og derved belyse hvilke kompetencer og uddannelsesprofiler 
der efterspørges, for at kunne imødekomme udviklingen. Projektet skal derfor: 

• Afdække den udvikling og de opgaver som de kommunale tekniske chefer ser de 
tekniske forvaltninger skal varetage fremadrettet, 

• Afdække hvilke kompetencer (f.eks. tekniske og kommunikative) der efterspørges, 
med henblik på at kvalificere efter- og videreuddannelse til at kunne imødekomme 
behovet i de tekniske forvaltninger, 

• Afdække hvilke uddannelsesprofiler der efterspørges ved rekruttering, hvilke 
uddannelsesprofiler, der er relevante for de tekniske forvaltninger, samt hvordan 
kendskabet til disse uddannelsesprofiler kan udbredes. 

Projektet har fokus på, hvordan ny opgaveløsning og nye kompetencebehov kan dækkes af 
tekniske funktionærer med uddannelser fra EUD niveau, over erhvervsakademiniveau, til 
pro fe s sionsbachelorniveau. 

Metode 
Kan indbefatte en kombineret kvantitativ (spørgeskemaundersøgelse) og kvalitativ 
(dybdegående interview) undersøgelse. Spørgeskemaundersøgelsen påtænkes at sendes til 
samtlige tekniske forvaltninger, og de uddybende interview udvælges, så de dækker et bredt 
udsnit af tekniske forvaltninger, mht. størrelse, geografi m.v. 

Produkt 
Der afsættes midler til kommunikation af projektets resultater. 
Konkret viden om kompetencebehov i de tekniske forvaltninger. 
Mulighed for at drøfte uddannelsesmoduler for de forskellige målgrupper. 

Parter i projektet: 
KL, Teknisk Landsforbund, Konstruktørforeningen, Dansk Skov- og Landskabsingeniører og 
Have- og Parkingeniører, Kort- og Landmålingsteknikernes Forening samt Maskinmestrenes 
Forening. 

Budget hvis midler: 0,7 mio. kr. 
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Bilag B 
Gennemsnitsløngaranti 

GSN-gruppe Overenskomstgruppe I alt / kr. i hele 
tusinder 

Centrale lønmidler 

152141 Tekniske designere 
mfl. 
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Bilag C 
Puljeopgørelse og puljeanvendelse 

Puljeopgørelse 

Post Mio. kr. 
Organisationsmidler —0,35 °A af lønsummen 1,612 mio. kr. 
Puljen til særlige formål — prioriterede grupper 0,125 mio. kr. 
Pension til elever (d. 1. efterfølgende måned) 0,003 mio. kr. 
Bortfald af varslingstillæg 0,001 mio. kr. 
Midler til anvendelse i alt: 1,741 mio. kr. 

Puljeanvendelse 

Post Mio. kr. 
Pensionsforbedring på 0,29 °/o fra 16,55 % til 
16,84 % 

1,085 mio. kr. 

Formgivere og kulturteknikere med faglig 
uddannelse på grundlønstrin 21 + 1.800 kr. årligt 
(31/3 2000-niveau) hæves med 250 kr. årligt 
(31/3 2000-niveau) til grundlønstrin 21 + 2.050 
kr. årligt (31/3 2000-niveau). 

0,003 mio. ler. 

Procesteknologer, miljøteknologer, installatører 
og energiteknologer hæves fra grundlønstrin 28 
+ 2.300 kr. årligt (31/3 2000-niveau) til 
grundlønstrin 29 + 1.600 kr. årligt (31/3 2000-
niveau) 

0,228 mio. kr. 

Byggeteknikere og produktionsteknologer på 
grundlønstrin 24 + 1.800 kr. årligt (31/3 2000-
nivea) hæves til grundlønstrin 25 

0,365 mio. kr. 

Landmålings-, bygge- og maskinteknikere 
(produktionsteknologer) i Københavns 
Kommune 24 + 1.800 kr. årligt (31/3 2000-
nivea) hæves til grundlønstrin 25 

0,014 mio. kr. 

Restmidler til Kompetencefonden 0,046 mio. kr. 
Midler anvendt i alt: 1,741 mio. kr. 
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