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Bilag B.4. 
 
Aftale om nyt grundbeløbsniveau 
Kommunernes  Landsforening 
Amtsrådsforeningen 
Københavns Kommune 
Frederiksberg Kommune 
Kommunale  Tjenestemænd og Overenskomstansat te  
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§ 1. Område 
Aftalen gælder for (amts)kommunalt ansatte i: 
1) Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde, 
2) Amtsrådsforeningens forhandlingsområde, 
3) Københavns Kommune, 
4) Frederiksberg Kommune, 
5) selvejende dag- og/eller døgninstitutioner, som amts(kommunen) har indgået 

driftsoverenskomst med og  
6) virksomheder og selskaber, der er underlagt Kommunernes Lønningsnævns 

tilsyn, fx naturgasselskaber og andre fælleskommunale virksomheder mv. 

§ 2. Omlægning 

Stk.1 
Denne aftale omfatter alle former for lønninger på løntrin samt alle former for tillæg, 
der er aftalt som grundbeløb i niveau 1. oktober 1984.  

Stk. 2 
De i stk. 1 nævnte lønformer omregnes til et nyt grundbeløb i niveau 31. marts 2000, 
idet hidtidige grundbeløb sammenlægges med udmøntningen af procentregulerin-
gen, der er gældende pr. 31. marts 2000. 
Lønninger samt tillæg, der er aftalt i andet niveau end 1. oktober 1984 omregnes li-
geledes til niveau 31. marts 2000. 

Stk. 3 
Ved omregning til nyt årligt grundbeløb afrundes lønninger på løntrin, inkl. ud-
møntning af procentreguleringen pr. 31. marts 2000, til nærmeste hele krone. 

Stk. 4 
Ved omregning til nyt årligt grundbeløb afrundes tillæg, der er fastsat som årlige 
grundbeløb, og som inkl. udmøntning af procentreguleringen pr. 31. marts 2000 ud-
gør 1.000,00 kr. og derover, til nærmeste hele 100,00 kr. 

Stk. 5 
Ved omregning til nyt grundbeløb foretages ingen afrunding af tillæg, der er fastsat 
pr. ydelse eller pr. tidsenhed, eller af tillæg, der er fastsat som årlige grundbeløb, og 
som inkl. udmøntning af procentreguleringen pr. 31. marts 2000 udgør mindre end 
1.000,00 kr.  

Stk. 6 
Hvis 2 eller flere tillæg sammenlægges, er det nye grundbeløb lig med summen af 
de hidtidige tillæg, inkl. udmøntning af procentreguleringen pr. 31. marts 2000, idet 
eventuel afrunding sker efter bestemmelsen i stk. 4 eller 5. 
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Stk. 7 
Der foretages ingen afrunding ved omregningen af tillæg, der i forbindelse med an-
sattes overgang til nye lønsystemer ydes til udligning af forskellen mellem den hid-
tidige løn og lønnen efter det nye lønsystem. 

§ 3. 
Omregningen efter § 2 har virkning fra den 1. april 2000. 
København, den 24. februar 1999 
For 
Kommunernes Landsforening 
Ole Andersen 
Herluf Ibsen  
 
For 
Amtsrådsforeningen 
K. Ebbensgaard 
Benny C. Hansen 
 
For Københavns Kommune 
Winnie Larsen-Jensen 
Hans Simmelkjær 
 
For 
Frederiksberg Kommune 
John Winther 
Lars Due Østerbye 
 
For 
Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 
Poul Winckler 
Signe F. Nielsen 
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