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KL har forelagt forhandlingsresultat med Forhandlingskartellet for overenskomster og 
aftaler inden for Forhandlingskartellets område. 

På lønområdet sker der med virkning fra 1. april 2019 følgende ændringer i grundlønnin- 
ger: 
Kort- og landmålingsteknikere: 
Grundlønstrin 23 + 900 kr. hæves til løntrin 23 + 2.400 kr. (31/3-2000 niveau) og grund- 
lønstrin 31 + 4.300 kr. hæves til løntrin 32 + 2.100 kr. (31/3-2000 niveau). 
Skov-og Landskabsingeniører samt Have- og Parkingeniører: 
Grundlønstrin 35 + 900 kr. hæves til 35 + 1.100 kr. (31/3-2000 niveau). 
Maskinchefer: 
Grundlønstrin 43 hæves til grundløn 44. 
Maskinmestre: 
Grundlønstrin 42 + 2.000 h. hæves til løntrin 42 + 4.000 kr. (31/3-2000 niveau) 
Havneassistenter: 
Grundlønstrin 29 + 1.600 h. til 29 + 2.000 kr. (31/3-2000 niveau). 
Professionsbachelorer i jordbrugsvirksomhed: 
Grundlønstrin 32 hæves til grundlønstrin 32 + grundlønstillæg 300 h. (31/3-2000 ni- 
veau). 
Dispositionstillægget for skov- og landskabsingeniører på 11.000 h. (31/3-2000 niveau) 
gøres pensionsgivende. 
Varslingstillæg for manglende varsel om overarbejde/merarbejde ud over en 1 time af- 
skaffes for kort- og landmålingsteknikere. 

Vedr. pension forhøjes pensionsbidrag for månedslønnede/timelønnede for følgende 
grupper: 
Hal-, stadion- og idrætsinspektører og assisterende halinspektører hæves med 0,43 pct. 
Havnechefer mfl. ekskl. havneassistenter samt havneassistenter hæves med 0,39 pct. 
Skov- og landskabsingeniører samt have- og parkingeniører hæves med 0,35 pct., og en-
delig hæves jordbrugsteknologer og professionsbachelorer i jordbrug med 0,42 pct. 

De samlede omkostninger udgør 1,756 mio. h., hvilket finansieres af 0,35 pct. af  løn-
summen samt midler fra puljen til særlige formål, jf. forliget med Forhandlingsfællesska-
bet. 
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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 
/ 
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Niels Jørgen Mau Pedersen 
Sekretariatschef 
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