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KL har forelagt forhandlingsresultat med Akademikerne for akademikere ansat i kommu-
ner, herunder relevante bachelorer og professionsbachelorer. 

På lønområdet sker der for det første forhøjelse af visse løntrin, idet basisløntrin 1 og 
basisløntrin 2 forhøjes med henholdsvis 4.400 kr. og 8.600 kr. i 31/3-2000 niveau. Alle 
andre løntrin forbliver uændrede. 

For det andet indføres der ret til betalt spisepause af mindre end 1/2  times varighed, som 
indregnes i arbejdstiden og hvor den ansatte står til rådighed og ikke kan forlade arbejds-
pladsen. Der udtrykkes enighed om, at bestemmelsen ikke tilsigter nogen ændring af hid-
tidig praksis og praktisering af eksisterende arbejdstidsregler. Retten bortfalder ikke ved 
at arbejdsgiveren forlænger pausens varighed og/eller giver afkald på den ansattes rådig-
hedspligt. 

For det tredje fastfryses rådighedstillægget i overenskomstperioden, bortset fra procent-
reguleringen 1. april 2018. Grundbeløbet for tillægget nedskrives derfor pr. 1. april 2021 
med værdien af den regulering, der har fundet sted aflønninger på det kommunale område 
i overenskomstperioden efter 1. april 2018. 

Endelig for det fjerde gøres den hidtidige forsøgsordning med mulighed for lokalt at aftale 
andre lønforhandlingsregler vedr. lokalløn permanent. 

Vedr. pension forhøjes pensionsbidraget med 0,33 pct. pr. 1. april 2019. 

Forsøgsordningen med højere individuel arbejdstid end 37 timer pr. uge gøres permanent. 
Endvidere lægges der op til gennemførelse af forskellige projekter. 

De samlede omkostninger ved resultatet er 39,068 mio. kr., som finansieres af 0,35 pct. 
af  lønsummen, fastfrysning og permanent nedsættelse af rådighedstillæggets størrelse, 
samt provenu fra øvrige tiltag. 

Kommunernes Lønningsnævn har den 1. juni 2018 godkendt forhandlingsresultatet og 
bemyndiget KL til at give meddelelse om den endelige godkendelse, når der skønnes at 
være en tilfredsstillende tilslutning fra arbejdstagersiden. 

Med venlig hilsen 

- 
Nielis Jørgen Mau Pedersen 
Sefcretariatschef 
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