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KL har forelagt forhandlingsresultat med HK/Kommunal for ansatte inden for admini-

stration og IT mv., herunder tjenestemandsansat administrativt personale og i Køben-

havns og Frederiksberg Kommuner tandklinikassistenter, laboratorie- og miljøpersonale 

mfl. 

 

Dækningsområdet for overenskomsten udvides med sundhedsadministrative koordinato-

rer og professionsbachelorer i grafisk kommunikation. Endvidere sker der med virkning 

fra 31. marts 2022 en sammenskrivning af overenskomsten for administrative medarbej-

dere i Københavns Kommune med den landsdækkende overenskomst, som allerede blev 

forberedt med O.18-overenskomsten. 

 

Sammenskrivningen er udførligt beskrevet i en selvstændig forhandlingsprotokol, hvor 

de tekniske forhold er nærmere fastlagt mht. overflytning af medarbejdere, hvor hoved-

princippet er at de omfattede ansatte, hverken herved opnår forbedringer eller forringelser 

som følge overflytningen. 

 

På lønområdet sker der en række præciseringer af forbedringer i grundlønninger og pen-

sion for de enkelte stillingsbetegnelser og herunder for nye eller nyere uddannelser. Der 

omtales særligt lønmodellen for UU-vejledere mfl. i Københavns Kommune og EDB-

assistenter, som gøres til en lukket gruppe. 

  

Vedr. pension forhøjes pensionsbidraget med 0,36 pct.points pr. 1. april 2022 for grupper 

på grundløntrin 13 til grundløn 31. Endvidere forhøjes pensionsbidraget med 0,37 pct.po-

ints for grupper på grundløn 31 til grundløn 41, dvs. i alt 0,73 pct.points for en del løn-

grupper. Endvidere er nævnt særskilte forhøjelser af pensionsbidraget for en række af-

grænsede grupper. Forhøjelserne indgår i fritvalgsordningen. 

 

Vedr. fritvalg er det aftalt, at den del af pensionsbidraget som overstiger 15 pct.- mod i 

dag 15,1 pct. - i stedet for indbetaling på pension kan udbetales som et kontant beløb. 

Disse 15 pct. svarer også til de retningslinjer, der tidligere er godkendt for KL.  

 

De ovennævnte ændringer vedr. pensionsbidrag og fritvalg er ifølge den særlige forhand-

lingsprotokol for administrative chefer i Københavns Kommune også aftalt for disse chef-

stillinger. Det drejer sig, såvel om tjenestemandsansatte chefer som overenskomstansatte 

og kontraktansatte chefer. 

 

Endelig er aftalt ændringer vedr. arbejdstid, bl.a. harmonisering af visse bestemmelser 

vedr. Københavns Kommune samt bestemmelser om højere individuel arbejdstid.  
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De samlede omkostninger ved resultatet udgør 91,8 mio. kr., som er finansieret ved 0,5 

pct. af lønsummen samt for godt 6 mio. kr.’s vedkommende midler fra ligelønspuljen fra 

det generelle forhandlingsresultat. 

 

Kommunernes Lønningsnævn har den 26. marts 2021 godkendt forhandlingsresultatet og 

bemyndiget KL til at give meddelelse om den endelige godkendelse, når der skønnes at 

være en tilfredsstillende tilslutning fra arbejdstagersiden. Det er forudsat, at nævnssekre-

tariatet orienteres om KL’s godkendelse i forbindelse med at denne finder sted. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Niels Jørgen Mau Pedersen 

Sekretariatschef 


