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KL har forelagt forhandlingsresultat med HK/Kommunal for ansatte inden for admini-
stration og IT mv., tandklinikassistenter, laboratorie- og miljøpersonale mfl., eksklusive 
lokalbaneområdet. 

Dækningsområdet for overenskomsten udvides med grafiske teknikere, mediegrafikere, 
multimediedesignere samt eventkoordinatorer. Endvidere moderniseres overenskomstbe-
stemmelserne om grafisk personale samt præcisering vedr. miljøteknologer. Endelig læg-
ges der op til et projekt til afklaring af mulighederne for sammenskrivning af visse over-
enskomster. 

På lønområdet sker der for det første en række præciseringer af grundlønninger og ind-
placeringer for nye uddannelser. Det gælder således for visse ansatte med erhvervsuddan-
nelse som grafiske teknikere eller mediagrafikere i administration og IT, multimediede-
signere, eventkoordinatorer og -elever. 

For det andet er der aftalt en række forbedringer vedr. grundløn på nogle områder. Det 
gælder således indførelse af et grundlønstillæg til tandklinikassistenter, oprykning af 
visse HK-grupper med tillæg til nærmeste hele grundlønstrin, tildeling af ekstra løntrin 
for kontorassistenter og ufaglærte kontorfunktionærer med samlet 7 års beskæftigelse i 
faget, samt forøgelse af grundlønnen for socialformidlere på løntrin 32 + 2.000 kr. og på 
løntrin 34 til løntrin 34 + 2.000 kr. (31/3-2000 niveau). 

Vedr. pension forhøjes pensionsbidraget med 0,36 pct. pr. 1. april 2019 for grupper på 
grundløntrin 32 eller højere, samt bogbinderiassistenter. Forhøjelsen indgår i fritvalgs-
ordningen. 

Endelig er aftalt ændringer vedr, arbejdstid, bl.a. bortfald af visse tillæg, samt forskellige 
forenklinger og projekter. 

De samlede omkostninger ved resultatet udgør 66,81 mio. kr., som er finansieret ved 0,35 
pct. af  lønsummen, midler fra puljen til særlige formål samt midler i forbindelse med de 
aftalte ændringer. 

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 

- 

Nier'S Jørgen Mau Pedersen 
Sekretariatschef 
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