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Kapitel 1. Aftalens område 

§ 1. Område 
Aftalen gælder for ikke-tjenestemænd og tjenestemænd, der er omfattet af 
bestemmelserne i tjenestemandsregulativet af 2004 for kommuner inden for KL’s 
forhandlingsområde, i 
1) kommuner i KL’s forhandlingsområde 
2) naturgasselskaber og andre fælleskommunale virksomheder 

Bemærkning: 
I 1) indgår selvejende dag- og/eller døgninstitutioner. 
I 2) indgår alle fælleskommunale virksomheder m.v. – i det omfang de ikke 
indgår i 1  - som er omfattet af kommunale overenskomster. 
For visse ikke-tjenestemænd er der aftalt særlige lønforløb. 
Ved OK-05 er der aftalt en række ændringer af lønjusteringsaftalen. 
Ikrafttrædelsestidspunkterne for de forskellige ændringer i 
lønjusteringsaftalen, som følge af KTO-forliget 2005, fremgår af bilag 1. 

Kapitel 2. Løn 

§ 2. Den samlede løn og den samlede pensionsgivende løn 

Stk. 1. Løntrin 
Ikke-tjenestemænd og tjenestemænd aflønnes efter løntrinene 1 – 55. Stillinger, der 
pr.  31. marts 2005 aflønnes efter løntrin 55, får forhøjet trin 55 pr. 1. april 2005. 

Stk. 2. Den samlede løn 
Den samlede løn for ikke-tjenestemænd og tjenestemænd, jf. stk. 1, er sammensat af 
følgende 3 elementer: grundsats, procentregulering samt evt. områdetillæg. 
Grundsatser fremgår af § 3,  procentreguleringen fremgår af § 5 og områdetillæg 
fremgår af § 6.  
Der kan fastsættes særlige tillæg, som led i en stillings aflønning. Særlige tillæg 
fremgår af § 4. 
Den samlede løn pr. 1. april 2005 og pr. 1. januar 2006 på de enkelte løntrin er 
angivet som årsløn i bilag 2 og 3. Lønningerne er inklusive procentregulering i hen-
hold til § 5 samt områdetillæg i henhold til § 6. 

Stk. 3. Den samlede pensionsgivende løn 
a. For ikke-tjenestemænd 
Den samlede pensionsgivende løn for ikke-tjenestemænd er på de enkelte løntrin 
sammensat af følgende 3 elementer: den pensionsgivende grundsats, procent-
regulering samt evt. områdetillæg, der er pensionsgivende. Den pensionsgivende 
grundsats fremgår af § 3,  procentreguleringen fremgår af § 5 og pensionsgivende 
områdetillæg fremgår af § 6. 



04.30 
O.05 

00/2005 
 Side 4

 

Den samlede pensionsgivende løn pr. 1. april 2005 på de enkelte løntrin for ikke-
tjenestemænd fremgår af bilag 2. Den samlede pensionsgivende løn for ikke-
tjenestemænd pr. 1. januar 2006 fremgår af bilag 4. Den samlede pensionsgivende 
løn er inklusive procentregulering i henhold til § 5 samt pensionsgivende 
områdetillæg i henhold til § 6. 
b. For tjenestemænd 
Den samlede pensionsgivende løn for tjenestemænd er på de enkelte løntrin 
sammensat af følgende 2 elementer: den pensionsgivende grundsats og 
procentregulering. De pensionsgivende grundsatser fremgår af § 3 og 
procentreguleringen fremgår af § 5. 
1. Tjenestemænd, der pensioneres efter 1. april 2005 
Den samlede pensionsgivende løn pr. 1. april 2005 på de enkelte løntrin for 
tjenestemænd fremgår af bilag 2. Den samlede pensionsgivende løn for 
tjenestemænd pr. 1. januar 2006 fremgår af bilag 5. Den samlede pensionsgivende 
løn er inklusive procentregulering i henhold til § 5. 
2. Tjenestemænd, der pensioneres før 1. april 2005 
Den samlede pensionsgivende løn pr. 1. april 2005 på de enkelte løntrin for 
tjenestemænd fremgår af bilag 2.a. Den samlede pensionsgivende løn for 
tjenestemænd pr. 1. januar 2006 fremgår af bilag 5.a. Den samlede pensionsgivende 
løn er inklusive procentregulering i henhold til § 5. 

Bemærkning: 
Den samlede løn og den samlede pensionsgivende løn justeres som følge af 
denne aftale yderligere pr. 1. oktober 2006, pr. 1. april 2007 og pr. 1. 
oktober 2007.  
Den samlede løn og den samlede pensionsgivende løn for ansatte, der som 
følge af kommunesammenlægningen får forhøjet deres områdetillæg, jf. § 6, 
stk. 4, justeres yderligere den 1. januar 2007, 1. januar 2008 og 1. januar 
2009. 
Justeringerne i den pensionsgivende løn indregnes i den førstkommende 
procentregulering efter den 1. januar 2007, 1. januar 2008 og 1. januar 
2009. 

§ 3. Grundsatser 

Stk. 1. Grundsatser 
Grundsatsen for løn efter trin 1 – 55 fremgår af bilag 6 og fastsættes i niveau 31. 
marts 2000. Grundsatsen for stillinger, der pr. 31. marts 2005 aflønnes efter løntrin 
55, forhøjes til 754.309 kr. pr. 1. april 2005. 

Bemærkning: 
I bilag 6 er tillige anført lønnen i grundsatser forud for og efter 
gennemførelsen af det løntrinsprojekt, der blev aftalt ved overenskomst- og 
aftalefornyelsen pr. 1. april 2005.  
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Stk. 2. Den pensionsgivende grundsats 
a. For ikke-tjenestemænd 
Den pensionsgivende grundsats for ikke-tjenestemænd fremgår af bilag 7.  
Den pensionsgivende grundsats for ikke-tjenestemandsstillinger, der pr. 31. marts 
2005 aflønnes efter løntrin 55, forhøjes med 1,78 % til 783.566 kr. pr. 1. april 2005. 

Bemærkning: 
Pr. 1. april 2005 forhøjes den pensionsgivende løn i henhold til KTO-
forligets pkt. 2.4 således, at grundsatsen på løntrin 1- 41 er fuldt ud 
pensionsgivende. 

b. For tjenestemænd 
1. Tjenestemænd, der pensioneres efter 1. april 2005 
For tjenestemænd er den pensionsgivende grundsats pr. 1. april 2005 lig grundsatsen 
for løn pr. 1. april 2005.  
For tjenestemænd aflønnet efter trin 1 – 41 forhøjes den pensionsgivende grundsats 
pr. 1. januar 2006.  
For tjenestemænd aflønnet efter trin 42 – 55 er den pensionsgivende grundsats 
fortsat lig grundsatsen for løn. 
For tjenestemænd i stillinger, der pr. 31. marts 2005 aflønnes efter løntrin 55, 
forhøjes den pensionsgivende grundsats til 754.309 kr. pr. 1. april 2005.  
Den pensionsgivende grundsats for tjenestemænd fremgår af bilag 7. 
2. Tjenestemænd, der pensioneres før 1. april 2005 
For tjenestemænd aflønnet efter trin 1 – 46 er den pensionsgivende grundsats pr. 1. 
april 2005 lig grundsatsen for løn pr. 1. april 2005.  
For tjenestemænd aflønnet efter trin 47 – 55 er den pensionsgivende grundsats pr. 1. 
april 2005 lig grundsatsen for løn pr. 31. marts 2005. 
For tjenestemænd aflønnet efter trin 1 – 41 forhøjes den pensionsgivende grundsats 
pr. 1. januar 2006.  
For tjenestemænd aflønnet efter trin 42 – 55 er den pensionsgivende grundsats pr. 1. 
januar 2006 fortsat lig den pensionsgivende grundsats pr. 1. april 2005. 
Den pensionsgivende grundsats for tjenestemænd fremgår af bilag 7.a.  

Bemærkning: 
De pensionsgivende grundsatser for tjenestemænd aflønnet på trin 1 til 41 
forhøjes i takt med ændringer i den samlede procentregulering. Det 
provenu, der dannes ved, at områdetillæg ikke procentreguleres, anvendes 
til at forhøje de pensionsgivende grundsatser for tjenestemænd aflønnet på 
trin 1 til 41. De pensionsgivende grundsatser for tjenestemænd vil som følge 
heraf yderligere blive justeret pr. 1. oktober 2006, pr. 1. april 2007 og pr. 1. 
oktober 2007. 
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§ 4. Særlige tillæg 
Der kan fastsættes særlige tillæg som led i en stillings aflønning. Grundsats for sær-
lige tillæg fastsættes i niveau pr. 31. marts 2000. 

Bemærkning: 
Afrunding af lønninger og tillæg i forbindelse med beregning af grundbeløb 
sker efter bestemmelserne i Aftale om nyt grundbeløbsniveau, jf. bilag 8. I § 
2, stk. 7, i Aftale om nyt grundbeløbsniveau, refereres til ”det nye 
lønsystem”. Dermed menes ved overgang til en aftale baseret på ”Aftale om 
anvendelse af nye lønformer”, den senere ”Aftale om ny løndannelse”, hhv. 
de enkelte organisationsaftaler om lokal løndannelse. 

§ 5. Procentregulering 

Stk. 1. Procentregulering som følge af de aftalte lønstigninger 
Grundsatserne, de pensionsgivende grundsatser og særlige tillæg procentreguleres 
som følge af aftalte generelle lønstigninger. Områdetillæg og de pensionsgivende 
områdetillæg er ikke omfattet af procentreguleringen. 
Grundsatserne og de pensionsgivende grundsatser og særlige tillæg forhøjes pr. 1. 
januar 2006 med 0,69% og pr. 1. april 2007 med 0,80%. 

Bemærkning: 
Procentreguleringen beregnes af niveauet pr. 31. marts 2000, jf. bilag 6. 
Den nærmere sammensætning af procentreguleringen fremgår af bilag 9.  
For tjenestemandspensionister er der i henhold til KTO-forligets pkt. 1.1, jf. 
bilag 1.1 fastsat en særlig procentregulering afhængig af, om 
tjenestemanden pensioneres før 1. april 2005 eller efter 1. april 2005. Den 
særlige procentregulering for tjenestemandspensionen fremgår af bilag 10 
og 10.a. 

Stk. 2. Procentregulering som følge af udmøntning fra reguleringsordningen 
Grundsatserne, de pensionsgivende grundsatser og særlige tillæg procentreguleres 
ekstraordinært pr. 1. januar 2006, pr. 1. oktober 2006 og pr. 1. oktober 2007 i 
overensstemmelse med den ved aftaleforhandlingerne pr. 1. april 2005 aftalte 
reguleringsordning, jf. bilag 11. Områdetillæggene og de pensionsgivende  
områdetillæg reguleres ikke. 

Bemærkning: 
Den ekstraordinære procentregulering udmøntes generelt som en procentuel 
stigning.  

Stk. 3. Særlig procentregulering af pensionsgivende løn til tjenestemænd  
De pensionsgivende grundsatser for tjenestemænd procentreguleres med en særlig 
procentregulering, hvis størrelse er afhængig af om tjenestemanden pensioneres før 
1. april 2005 eller efter pr. 1. april 2005.  
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Bemærkning: 
For tjenestemandspensionister er der i henhold til KTO-forligets pkt. 1.1, jf. 
bilag 1.1 fastsat en særlig procentregulering. Den særlige procentregulering 
for tjenestemandspensionen fremgår af bilag 10 og 10.a. Den pensions-
givende løn fremgår af administrative informationer om regulering af 
tjenestemandspensioner. 

§ 6. Områdetillæg 

Stk. 1. Områdetillægsgrupper 
Til grundsatsen på løntrin 1 – 41, for kommuner henført til gruppe 1 - 4, ydes 
områdetillæg. Der ydes ikke områdetillæg til ansatte, som er ansat i kommuner, der 
henføres til gruppe 0. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg frem til 
31. december 2006 er anført i bilag 12. 

Stk. 2. Ydelse af områdetillæg 
Områdetillæg ydes efter den kommune, hvor den ansatte har fast tjenestested den 1. 
i den måned, for hvilken tillægget udbetales. En ansat, der ikke har fast tjenestested, 
får udbetalt områdetillæg efter den kommune, hvor vedkommende bor. 

Stk. 3. Områdetillæggenes størrelse 
Områdetillæg er ureguleret. Områdetillæggets størrelse fremgår af bilag 13. 
Pr. 1. april 2005 er områdetillæg ikke pensionsgivende.  
Pr. 1. januar 2006 gøres områdetillæg pensionsgivende for ikke-tjenestemænd i takt 
med ændringer i den samlede procentregulering. De pensionsgivende områdetillægs 
størrelse pr. 1. januar 2006 fremgår af bilag 14. 

Bemærkning: 
For ikke-tjenestemænd gøres områdetillæggene pensionsgivende i takt med 
ændringer i den samlede procentregulering. Det provenu, der fremkommer 
ved at områdetillæg ikke procentreguleres, anvendes til at gøre en stadig 
større andel af områdetillæggene pensionsgivende. De pensionsgivende 
områdetillæg vil som følge heraf yderligere blive justeret pr. 1. oktober 
2006, pr. 1. april 2007 og pr. 1. oktober 2007.  
Det provenu, der fremkommer ved, at de forhøjede områdetillæg for ikke-
tjenestemænd ikke procentreguleres, jf. stk. 4, vil som følge heraf blive 
anvendt til at gøre en stadig større andel af områdetillæggene 
pensionsgivende. De pensionsgivende områdetillæg vil som følge heraf 
yderligere blive justeret pr. den 1. januar 2007, 1. januar 2008 og 1. januar 
2009. Denne justering indregnes i forbindelse med den førstkommende 
procentregulering efter disse datoer. 
For tjenestemænd forhøjes den pensionsgivende løn på trin 1 – 41 i takt 
med ændringer i den samlede procentregulering. Det provenu, der 
fremkommer ved at områdetillæg ikke procentreguleres, anvendes til at 
forhøje den pensionsgivende løn på trin 1 – 41. Den pensionsgivende løn 
for tjenestemænd på trin 1 – 41 vil som følge heraf yderligere blive justeret 
pr. 1. oktober 2006, pr. 1. april 2007 og pr. 1. oktober 2007.  
Det provenu, der fremkommer ved, at de forhøjede områdetillæg for 
tjenestemænd ikke procentreguleres, jf. stk. 4, vil som følge heraf blive 
anvendt til at forhøje den pensionsgivende løn pr. 1. januar 2007, 1. januar 
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2008 og 1. januar 2009. Denne justering indregnes i forbindelse med den 
førstkommende procentregulering efter disse datoer. 

Stk. 4. Sammenlægning af kommuner, som følge af opgave- og strukturreformen 
Ansatte, som er ansat i kommuner, der som følge af opgave- og strukturreformen 
sammenlægges med kommune(r) med højere områdetillæg, får forhøjet deres 
områdetillæg. Pr. 1. januar 2007, pr. 1. januar 2008 og pr. 1. januar 2009 forhøjes de 
lavere områdetillæg i den nye kommune med 1/3 af forskellen op til det højeste 
områdetillæg i den nye kommune.  
De forhøjede områdetillæg er pensionsgivende for ikke-tjenestemænd, jf. stk. 3. 

Bemærkning: 
Forhøjelsen af de lavere områdetillæg i den nye kommune med 1/3 af 
forskellen op til det højeste områdetillæg i den nye kommune færdiggøres 
som følge af OK-05-forliget pr. 1. januar 2009. 

§ 7. Ungarbejdere og elever 

Stk. 1. Personer under 18 år 
For personer under 18 år foretages et fradrag i lønnen på kr. 17.603 årligt, med 
mindre andet er aftalt i de enkelte overenskomster. Beløbet procentreguleres efter § 
5. 

Bemærkning: 
Fradraget er opstået som en difference mellem det fulde dyrtidstillæg på kr. 
28.080, som er indregnet i grundsatsen og dyrtidstillægget for unge under 
18 år på kr. 14.040 plus et tillæg på kr. 1.449 årlig, som hidtil er udbetalt 
med oprindelig hjemmel i lov nr. 532 af 28. december 1979 om ændring af 
dyrtidsregulering.  
Fradraget er efter omlægning til nyt grundbeløb i niveau 31. marts 2000, kr. 
17.603. 

Stk. 2. Personer over 18 år 
Til personer over 18 år, som er under uddannelse af mindst 1 års varighed, ydes et 
årligt tillæg på kr. 4.052, med mindre andet er aftalt i de enkelte overenskomster. 
Beløbet procentreguleres efter § 5. 

Bemærkning: 
Tillægget ydes med oprindelig hjemmel i lov nr. 532 af 28. december 1979 
om ændring af dyrtidsregulering. 
Tillægget er efter omlægning til nyt grundbeløb i niveau 31. marts 2000, kr. 
4.052. 
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