
 
 
 
 
 

Til 
KTO's medlemsorganisationer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedr.:  De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005 
 
Ved den første forhandling den 3. december 2004 mellem de (amts)kommunale arbejds-
givere og KTO indgik parterne et delforlig om 1. aftaleår. 
 

. / . Delforliget indebærer dels en forhøjelse af lønnen for alle løntrinsaflønnede med 1 trin, 
og dels en pensionsdækning af de ikke løndækkede barselsperioder, jf. vedlagte princip-
papir. 
 
På mødet blev desuden præsenteret henholdsvis de (amts)kommunale arbejdsgiveres og 
KTO’s respektive generelle krav til OK-05. 
 
Desuden blev der udvekslet bemærkninger om organisationsforhandlingerne. 
 
De politiske forhandlinger fortsætter den 7. januar 2005. 
 
Nyheder vedrørende OK-05-forhandlingerne kan følges på KTO’s hjemmeside 
www.kto.dk. 
 

. / . Et planchesæt, der kort gennemgår hovedelementerne i delforliget, vedlægges. 
 

. / . Endvidere vedlægges en pressemeddelelse om delforliget. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Jørgen Holst 
 

 
J.nr.: 7.01.03-02 

 JH/jb 
Direkte tlf.nr.: 3347 0621 

17. november 2011 
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Vedr.: Pension under barselsorlov  
 
 
 
Med delforliget pr. 3. december 2004 er det aftalt, at der til ansatte, der pr. 1. oktober 
2005 er på barselsorlov, indbetales pensionsdækning/optjenes pensionsalder i den ulønne-
de del af orloven.  
 
Hvad indebærer forliget 
Med hensyn til ansatte under barselsorlov indebærer delforliget, at der: 
 

• Indbetales pension/optjenes pensionsalder i de 20 uger, hvor den ansatte alene 
modtager dagpenge. 

 
I henhold til dagpengeloven gælder, at forældrene efter den 14. uge efter fødslen tilsam-
men har ret til dagpenge i alt 32 uger. I de 32 uger er der i dag i barselsaftalen løndækning 
i de 12 af ugerne. Med delforliget ydes den ansatte nu fuld sædvanlig pension i alle 32 
uger. 
 
Hvad indebærer forliget ikke 
I henhold til dagpengeloven har forældrene, i stedet for at modtage dagpenge i de 32 uger 
i træk, mulighed for at forlænge disse med yderligere enten 8 eller 14 uger. Når dagpen-
geperioden forlænges nedsættes dagpengene forholdsmæssigt, således at den samlede ud-
betalte sum ikke kan overstige 32 ugers dagpenge. 
 
I de perioder indbetales/optjenes der ikke pension/alder. 
  
Populært sagt er der mulighed for at udstrække den samlede dagpengeperiode over en 
længere periode end 20 uger, men det giver ikke flere dagpenge. Tilsvarende kan anføres i 
forhold til pensionsindbetalingen. Her kan den samlede pensionsindbetaling heller ikke 
blive større ved en forlængelse. 
 
 



OK-05OK-05

OK-05

1. delforlig



OK-05OK-05

Delforlig om 1. år

1 trin til alle pr. 1. april 2005

Pensionsdækning i hele barselsorloven 
pr. 1. oktober 2005

Forhøjelse af ATP-satser pr. 1. januar 
2006



OK-05OK-05

1 trin til alle

1 trin til alle aflønnet på løntrin 1-54 (dog 
2 trin på løntrin 9)

Ikke-løntrinsaflønnede får en tilsvarende 
værdimæssig forhøjelse

Udgiften på 1,52% af KTO’s lønsum 
indgår i reallønsgarantien



OK-05OK-05

1 trin til alle

Gennemføres som grundlønsforhøjelse 
(lønnen til ansatte på trin 55 reguleres dog 
med 1,78%)

Totalt gennemslag – fuldt og helt!

Der modregnes ikke - uanset formuleringer i 
lokale/centrale aftaler.

Pensionsgivende



OK-05OK-05

1 trin til alle – på løntrin 47-54

Nye lønsatser på løntrin 47-55

1 trin indebærer, at skalalønnen forhøjes 
med 1,78%



OK-05OK-05

1 trin til alle

For tjenestemænd på pension reguleres 
pensionen med 1,52%

Videre tekniske drøftelser om

• indarbejdelse i overenskomster og aftaler

• implementering for ikke–løntrinsaflønnede
(primært overenskomstansatte AC’ere)



OK-05OK-05

Pensionsdækning i barselsorloven

For alle med pensionsordning 

• indbetales pensionsbidrag for 
overenskomstansatte 

• optjenes pensionsalder for tjenestemænd

Øvrige ansatte optjener 
pensionsanciennitet



OK-05OK-05

Pensionsdækning i barselsorloven

Pensionsdækning i de 20 uger, hvor der i 
dag alene modtages dagpenge

Også under børnepasningsorloven

Gælder for ansatte, der holder barselsorlov 
eller børnepasningsorlov pr. 1. oktober 2005 
eller senere

Skal teknisk implementeres i KTO’s 
barselsaftale



OK-05OK-05

Forhøjelse af ATP-satser

Satser forhøjes med samme beløb, som 
for det private arbejdsmarked

For grupper på B-bidraget kan 
forhøjelsen anvendes til andet 
pensionsformål
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3. december 2004 
 
 

 
 

PRESSEMEDDELELSE 
 

 
Et gennembrud i de kommunale overenskomstforhandlinger 
 
KTO og de kommunale arbejdsgiverparter er i dag blevet enige om, hvordan første 
aftaleår skal se ud i et kommende samlet forlig. 
 
Delforliget består af to hovedelementer. 
 
For det første rykker alle ansatte i amter og kommuner ét løntrin op. Det betyder 
lønforbedringer på ca. 1,5 procent den 1. april 2005. Det er den største lønstigning i det 
første aftaleår i en aftaleperiode efter 1987. 
 

Eksempel: En folkeskolelærer i Holbæk kommune, som er på løntrin 30, vil rykke til trin 
31 og dermed få en lønstigning 4.455 kroner om året pr. 1. april 2005.  

 
For det andet bliver der fremover indbetalt pensionsbidrag i hele barselsorloven. I dag 
bliver der kun indbetalt pensionsbidrag i den periode på ca. 28 uger, hvor der ydes fuld 
løn. Nu indbetales der også pensionsbidrag i de efterfølgende uger, hvor den ansatte alene 
er på barselsdagpenge. Det betyder mange tusinde kroner, når pensionen en gang skal 
udbetales.  
 

Eksempel: For en 25 årig kvinde med en årsløn på 240.000 kr. med et pensionsbidrag på 
14,3 pct. og som går på barselsorlov to gange i sit liv, vil det som pensionist fra 65. år til 
75. år betyde mere end 80.000 kr. i ekstra pension. 

 
I den anledning udtaler KTO’s formand, Dennis Kristensen: 
 
”Vi har fået et vigtigt gennembrud i overenskomstforhandlingerne. Parterne har vist, at vi 
gerne vil opnå resultater ved forhandlingsbordet. Samtidig vil vi gerne sende et positivt  
signal om at sætte skub i de enkelte organisationers egne forhandlinger.  
 
 
 
 
 



 KOMMUNALE TJENESTEMÆND 
 OG OVERENSKOMSTANSATTE 
 LØNGANGSTRÆDE 25, 1.  
  1468 KØBENHAVN K 

TLF. 33 11 97 00 – FAX. 33 11 97 07 
www.kto.dk  -  E-mail: kto@kto.dk 

  
 

KTO er forhandlingsfællesskabet for alle ansatte i amter og kommuner. Det er KTO's formål at optræde fælles i 
forhandlinger om generelle løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte tilsluttet KTO. KTO har 55 

medlemsorganisationer. KTO repræsenterer ca. 560.000 ansatte i amter og kommuner. 

 
 
Vi har løst et vigtigt pensionsproblem for de mange kvinder, der tager en længere 
barselsorlov, og som så på et senere tidspunkt må konstatere, at deres pension derfor er 
blevet væsentligt mindre. Vi har også fået sendt et signal om, at alle skal have en 
lønforhøjelse, og vi har gjort det ved at løfte ansatte på løntrinsskalaen med et trin. Det 
skal indarbejdes i de enkelte overenskomster og synliggøres over for medlemmerne. 
 
Der er stadig lang vej endnu. Vi skal først og fremmest have aftalt nogle forskellige 
lønmodeller mellem de enkelte organisationer og de kommunale arbejdsgiverparter, og 
samtidig skal KTO være med til at sikre de ansattes realløn”. 
 
Yderligere oplysninger:   

KTO-formand Dennis Kristensen, telefon 40 18 42 81. 
 KTO’s næstformand Anders Bondo Christensen, telefon 21 64 62 93. 
 KTO’s næstformand Gorm Leschly, telefon 40 38 13 76. 


