
OK18 Krav til Teknisk Landsforbunds overenskomster med Danske 
Teatres Fællesorganisation (DTF)

- De københavnske teatre (Republique, Østre Gasværk, Nørrebro 
Teater, Betty Nansen Teater, Folketeatret)

- De københavnske teatre (kontrol- og garderobepersonale)
- Landsdelsscenerne (Odense Teater, Aarhus Teater, Aalborg Teater)
- Den Jyske Opera
- Elevoverenskomst (undtagen Aarhus Teater)
- Elevoverenskomst Aarhus Teater

Løn
- Generelle lønstigninger
- Forbedrede lønforhold
- Indførelse af tillæg for udarbejdelse af design
- Lønforhold/indplacering for ansatte med afgang fra Den Danske 

Scenekunstskole
- Bestemmelserne vedrørende oprykning for øvrige teaterteknikere med over 

8 års anciennitet eller mere gælder alle faggrupper

Pension
- Forhøjelse af pensionsbidrag

Arbejdstid
- 37/3 – tillæg, hvis man er mødt før kl. 14.00 og arbejder til efter kl. 

17.00
- Forhøjelse af ulempetillæg – og gøres pensionsgivende
- Afskaffelse af delt tjeneste
- Indførelse af tjenestelister – DJO
- Længere varsel ved ændring af tjenesteliste
- Tjenesteliste foreligge 4 uger forud
- Præcisering af hvorvidt tjenestelisten kan ændres med mindre end det 

fastsatte varsel
- Højere betaling for overarbejde

Kompetenceudvikling
- Ret og pligt til 10 dages kompetenceudvikling, heraf op til 5 dages 

selvvalgt uddannelse
- Indførelse af individuel opsparing til efteruddannelse/kompetenceudvik-

ling – med mulighed for overførsel fra år til år

Øvrigt
- Overførsel af CFU-forliget i sin helhed
- ”Frit valg” – individuelle muligheder
- Fuld løn under barsel – som statens regler
- Barns 2. sygedag 
- § 4, stk. 2 (Kbh-teatre), §4, stk. 3 (DJO + Aarhus Teater), §5, stk. 3 

(Odense Teater), §6, stk. 3 (Aalborg Teater) ændres til en 



tilvalgsordning. Hvis ordningen vælges, bør der gives et fast månedligt 
tillæg

- Omsorgsdage til alle 
- Elever omfattes af 5 særlige feriedage

Forbeholdskrav
- Der tages forbehold for fremsættelse af krav inden for emneområder, 

hvor der fremsættes krav af DTF.
- Der tages forbehold for fremsættelse af krav, der følger af ændringer 

på det øvrige arbejdsmarked eller lovgivning mv.
- Der tages forbehold for fremsættelse af krav som konsekvens af de 

generelle forhandlinger mellem CFU og finansministeriet

Den 30.1.18/AHJ


