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Organisationsforhandlinger om overenskomst- og 
aftalefornyelsen  
pr. 1. april 2005 

  

I forhandlingerne mellem de (amts)kommunale arbejdsgiverparter og de enkelte organisationer eller grupper 
af organisationer er der pt. indgået følgende (del)forlig: 

Dato: Forlig indgået mellem: Forligstekster: 
08.03.2005 FOA, DANA, MF og KL Fornyelse af overenskomst og aftale for maritimt 

personale 

03.03.2005 LFDB og KL Fornyelse af overenskomst for deltidsbeskæftiget, 
honorarlønnet brandpersonale ved de 
kommunale beredskaber 

02.03.2005 FOA og de 
(amts)kommunale 
arbejdsgiverparter 

Tværgående emner inden for FOA's 
forhandlingsområde 

02.03.2005 FOA og de 
(amts)kommunale 
arbejdsgiverparter 

Supplerende arbejdstidsbestemmelser 
(særydelselser mv.)  

28.02.2005 Kort- og Landmålingstekn. 
og KL og ARF 

Fornyelse af overenskomster for Kort- og 
Landmålingsteknikerne 

28.02.2005 FOA og KL, KBH og FRB Fornyelse af overenskomsten for 
pædagogmedhjælpere  

28.02.2005 FOA og KL, KBH og FRB Fornyelse af overenskomsterne for dagplejere, 
pædagogiske konsulenter, hjemmedagplejere, 
pæd. personale ved kommunale legepladser og 
pæd. personale i dagplejeordninger og central 
pladsanvisning bortset fra central pladsanv. i 
FRB  

27.02.2005 FMM og KL og KBH Fornyelse af aftale og OK for musikskolelærere, 
souschefer og ledere ansat på musikskoler med 
tiltrådt OK med FMM  

26.02.2005 TL, Konstruktørforeningen 
og de (amts)kommunale 
arbejdsgiverparter 

Delforlig om fornyelse af OK for 
bygningskonstruktører og 
bygningskonstruktører BTH 

26.02.2005 Halinspektørforeningen og 
KL 

Delforlig om fornyelse af OK for hal-, stadion- og 
idrætsinspektører  

25.02.2005 BUPL, FOA, SL og KL og 
FRB 

Fornyelse af overenskomst for pædagogisk udd. 
personale i særlige stillinger 

25.02.2005 BUPL, SL og KL og FRB Fornyelse af overenskomst for pædagogisk 
udd.  personale, der ansættes inden for 
forebyggende og dagbehandlende område  

25.02.2005 TNL, Dansk 
Tandlægeforening, KL, 
KBH Kommune og FRB 
Kommune 

Fornyelse af OK/aftaler for tandlæger og 
tandlægekonsulenter 

24.02.2005 LH og ARF Fornyelse af overenskomst for oldfrueassistenter 
inden for ARF's forhandlingsområde 

http://www.kto.dk/media/19642/Forhandlingsprotokol%20maritimt%20080305.pdf
http://www.kto.dk/media/19642/Forhandlingsprotokol%20maritimt%20080305.pdf
http://www.kto.dk/media/19632/Deltidsansatte_brandfolk.pdf
http://www.kto.dk/media/19632/Deltidsansatte_brandfolk.pdf
http://www.kto.dk/media/19632/Deltidsansatte_brandfolk.pdf
http://www.kto.dk/media/19578/FOA_tvaergaaende_emner.pdf
http://www.kto.dk/media/19578/FOA_tvaergaaende_emner.pdf
http://www.kto.dk/media/19519/FOA_Sosu_supplerende_arbejdstid.pdf
http://www.kto.dk/media/19519/FOA_Sosu_supplerende_arbejdstid.pdf
http://www.kto.dk/media/19622/Protokol_kort_landmaaling.pdf
http://www.kto.dk/media/19622/Protokol_kort_landmaaling.pdf
http://www.kto.dk/media/19672/paedagogmedhjaelpere.pdf
http://www.kto.dk/media/19672/paedagogmedhjaelpere.pdf
http://www.kto.dk/media/19460/dagplejere.pdf
http://www.kto.dk/media/19460/dagplejere.pdf
http://www.kto.dk/media/19460/dagplejere.pdf
http://www.kto.dk/media/19460/dagplejere.pdf
http://www.kto.dk/media/19460/dagplejere.pdf
http://www.kto.dk/media/19460/dagplejere.pdf
http://www.kto.dk/media/19647/musikskoler.pdf
http://www.kto.dk/media/19647/musikskoler.pdf
http://www.kto.dk/media/19647/musikskoler.pdf
http://www.kto.dk/media/19735/bygningskonstruktoerer.pdf
http://www.kto.dk/media/19735/bygningskonstruktoerer.pdf
http://www.kto.dk/media/19735/bygningskonstruktoerer.pdf
http://www.kto.dk/media/19603/Forhandlingsprot_halinspekt.pdf
http://www.kto.dk/media/19603/Forhandlingsprot_halinspekt.pdf
http://www.kto.dk/media/19667/Saerlige_stillinger_paed_udd.pdf
http://www.kto.dk/media/19667/Saerlige_stillinger_paed_udd.pdf
http://www.kto.dk/media/19662/forebyg_dagbehandling.pdf
http://www.kto.dk/media/19662/forebyg_dagbehandling.pdf
http://www.kto.dk/media/19662/forebyg_dagbehandling.pdf
http://www.kto.dk/media/19706/tandlaeger_tandkonsulenter_TNL.pdf
http://www.kto.dk/media/19706/tandlaeger_tandkonsulenter_TNL.pdf
http://www.kto.dk/media/19637/oldfruer_LH.pdf
http://www.kto.dk/media/19637/oldfruer_LH.pdf
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Dato: Forlig indgået mellem: Forligstekster: 
24.02.2005 3F, FOA og KBH og FRB 

kommuner 
Delforlig om fornyelse af overenskomsterne for 
specialarbejdere ved hhv. KBH og FRB 
kommuner  

24.02.2005 Blik&Rør, Dansk El, 
Formandsforen., Metal, LH, 
Maskinmestre, TL og KL 

Fornyelse af overenskomst for assistenter, mestre 
og driftsledere m.fl. 

24.02.2004 Bibliotekarforbundet og KL, 
KBH og FRB 

Fornyelse af Aftale for tjm.ansatte bibliotekarer, 
OK for ikke-faguddannede bibliotekarer og 
Aftale om aflønning af tilkaldevikarer  

24.02.2005 3F, SL, FOA og de 
(amts)kommunale 
arbejdsgiverparter 

Fornyelse af OK/aftaler inden for omsorgs- og 
pædagogmedhjælperområdet  

24.02.2005 FOA og 
Amtsrådsforeningen 

Fornyelse af OK/aftaler for amtsbetjente m.fl. og 
amtsvejmænd m.fl. 

24.02.2005 FOA, LH og 
Amtsrådsforeningen 

Fornyelse af overenskomst for ledende 
servicepersonale 

23.02.2005 Dansk farmaceutforening og 
Amtsrådsforeningen 

Fornyelse af aftale for tjenestemandsansatte 
sygehus/hospitalsapotekere  

23.02.2005 Praktiserende Lægers 
Organisation og KL 

Fornyelse af overenskomst for kommunallæger 

23.02.2005 FOA, Formandsforen. og 
KL 

Fornyelse af overenskomst for arbejdsformænd, 
vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. 

23.02.2005 TL og de (amts)kommunale 
arbejdsgiverparter 

Fornyelse af overenskomster for tekniske 
designere, byggeteknikere, 
produktionsteknologer, installatører, 
Bac.Scient.cons i konservering, formgivere og 
teknisk designerelever og OK for 
audiologiassistenter, ledende audiologiassistenter 
og audiologiassistentelever  

23.02.2005 BUPL, FOA og KL, KBH 
Kommune og FRB 
Kommune 

Fornyelse af OK/aftaler med tilhørende 
protokollater for pædagogisk uddannet personale 
m.fl. 

23.02.2005 GL og Amtsrådsforeningen, 
KBH Kommune og FRB 
Kommune 

Fornyelse af OK/aftaler for lærere i 
gymnasieskolen, ved studenterkursus samt HF-
kursus, herunder ved den studieforberedende 
enkeltfagsundervisning 

23.02.2005 Arkitektf., DJØF, KC, 
HK/KOM, IDA, LC og de 
(amts)kommunale 
arbejdsgiverparter 

Fornyelse af KL's og ARF's chefaftaler og 
aflønning af chefer i FRB Kommune og aflønning 
af adm. chefer i KBH Kommune på løntrin 51 
(ny) og højere  

22.02.2005 Dansk Tandlægeforening og 
Amtsrådsforeningen 

Fornyelse af OK/aftaler inden for Dansk 
Tandlægeforenings område 

22.02.2005 FOA, 3F og 
Amtsrådsforeningen 

Fornyelse OK/aftaler for servicemedarbejdere og 
serviceassistenter på sygehuse 

22.02.2005 IDA, DKBL, LH, TLog KL Fornyelse af OK/aftale for beredskabspersonale i 
chef/lederstilling ved de kommunale 
redningsberedskaber 

22.02.2005 Dansk Tandlægeforen. og 
Amtsrådsforeningen 

Fornyelse af OK/aftaler inden for Dansk 
Tandlægeforenings område 

http://www.kto.dk/media/19692/specialarb_kBH_FRB.pdf
http://www.kto.dk/media/19692/specialarb_kBH_FRB.pdf
http://www.kto.dk/media/19692/specialarb_kBH_FRB.pdf
http://www.kto.dk/media/19435/ass_mestre_driftsledere.pdf
http://www.kto.dk/media/19435/ass_mestre_driftsledere.pdf
http://www.kto.dk/media/19445/bibliotekarer.pdf
http://www.kto.dk/media/19445/bibliotekarer.pdf
http://www.kto.dk/media/19445/bibliotekarer.pdf
http://www.kto.dk/media/19657/omsorgs_paedmedhjaelper.pdf
http://www.kto.dk/media/19657/omsorgs_paedmedhjaelper.pdf
http://www.kto.dk/media/19430/amtsbetjente_amtsvejmaend.pdf
http://www.kto.dk/media/19430/amtsbetjente_amtsvejmaend.pdf
http://www.kto.dk/media/19627/ledende_servicepersonale_ARF.pdf
http://www.kto.dk/media/19627/ledende_servicepersonale_ARF.pdf
http://www.kto.dk/media/19730/farmaceutforening.pdf
http://www.kto.dk/media/19730/farmaceutforening.pdf
http://www.kto.dk/media/19617/kommunallaeger.pdf
http://www.kto.dk/media/19588/formaend_FOA_DFF.pdf
http://www.kto.dk/media/19588/formaend_FOA_DFF.pdf
http://www.kto.dk/media/19720/tekniker_OK.pdf
http://www.kto.dk/media/19720/tekniker_OK.pdf
http://www.kto.dk/media/19720/tekniker_OK.pdf
http://www.kto.dk/media/19720/tekniker_OK.pdf
http://www.kto.dk/media/19720/tekniker_OK.pdf
http://www.kto.dk/media/19720/tekniker_OK.pdf
http://www.kto.dk/media/19720/tekniker_OK.pdf
http://www.kto.dk/media/19450/BUPL_FOA_paedagog_OK.pdf
http://www.kto.dk/media/19450/BUPL_FOA_paedagog_OK.pdf
http://www.kto.dk/media/19450/BUPL_FOA_paedagog_OK.pdf
http://www.kto.dk/media/19598/GL.pdf
http://www.kto.dk/media/19598/GL.pdf
http://www.kto.dk/media/19598/GL.pdf
http://www.kto.dk/media/19598/GL.pdf
http://www.kto.dk/media/19455/Chefforlig_230205.pdf
http://www.kto.dk/media/19455/Chefforlig_230205.pdf
http://www.kto.dk/media/19455/Chefforlig_230205.pdf
http://www.kto.dk/media/19455/Chefforlig_230205.pdf
http://www.kto.dk/media/19465/dansk_tandlaegeforen.pdf
http://www.kto.dk/media/19465/dansk_tandlaegeforen.pdf
http://www.kto.dk/media/19682/servicemedarb_serviceass_sygehuse.pdf
http://www.kto.dk/media/19682/servicemedarb_serviceass_sygehuse.pdf
http://www.kto.dk/media/19440/beredskab_ledere.pdf
http://www.kto.dk/media/19440/beredskab_ledere.pdf
http://www.kto.dk/media/19440/beredskab_ledere.pdf
http://www.kto.dk/media/19465/dansk_tandlaegeforen.pdf
http://www.kto.dk/media/19465/dansk_tandlaegeforen.pdf
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Dato: Forlig indgået mellem: Forligstekster: 
22.02.2005 SL, FOA og de 

(amts)kommunale 
arbejdsgiverparter 

Fornyelse af OK/aftaler inden for døgn- og 
særforsorgsområdet  

22.02.2005 Metal, FOA, LH, SL og de 
(amts)kommunale 
arbejdsgiverparter 

Fornyelse af OK/aftaler inden for 
værkstedsområdet  

22.02.2005 FOA og 
Amtsrådsforeningen 

Fornyelse af overenskomsten for 
neurofysioassistenter og neurofysioassistentelever  

21.02.2005 Frederiksberg 
Kommunalforening og FRB 
Kommune 

Delforlig om fornyelse af OK med Frederiksberg 
Kommunalforening 

21.02.2005 FOA og 
Amtsrådsforeningen 

Fornyelse af OK/aftaler for tilsynsførende 
assistenter ved forsorgshjem 

17.02.2005 
og 
21.02.2005 

FOA, 3F og KL Fornyelse af OK/aftaler for buschauffører ved 
Århus Sporveje og Odense Bybusser 

20.02.2005 DS, HK/KOM og de 
(amts)kommunale 
arbejdsgiverparter 

Fornyelse af aftaler og overenskomster for 
socialrådgivere og socialformidlere  

20.02.2005 HK/KOM og de 
(amts)kommunale 
arbejdsgiverparter 

Fornyelse af aftaler og overenskomster med 
HK/Kommunal og HK/kommunal-KBH  

19.02.2005 FOA, 3F og de 
(amts)kommunale 
arbejdsgiverparter 

Fornyelse af overenskomster inden for 
HUS/REN-området  

19.02.2005 Repræsentanter for 
organisationerne i KTO og 
de (amts)kommunale 123 
arbejdsgiverparter samt H:S 

Delforlig om udmøntningsgaranti 

18.02.2005 Blik&Rør, Dansk El, 
Frisørforb., Funktionærfb., 
Metal, TIB, Malerfb., NNF, 
RBF og KL og 
Amtsrådsforeningen 

Fornyelse af Overenskomst for håndværkere 

17.02.2005 FOAog Amtsrådsforeningen Fornyelse af overenskomsten for sygehusportører  

17.02.2005 LC og de (amts)kommunale 
arbejdsgiverparter 

Fornyelse af overenskomster og aftaler med 
tilhørende protokollater for LC's 
forhandlingsområde  

17.02.2005 FOA, 3F og KL Delforlig for tekniske servicemedarbejdere og 
tekniske serviceledere ved komunale institutioner 
samt parkeringsvagter/-kontrollører  

16.02.2005 FOA, 3F, 
Håndværkerorganisationerne 
og KL 

Aftale om vilkår for ansatte i fleksjob  

15.02.2005 FOA og KL Delforlig for kantineledere og rengøringsledere/ -
chefer 

15.02.2005 AC og de (amts)kommunale 
arbejdsgiverparter 

Delforlig for akademikere  

http://www.kto.dk/media/19687/Doegn_saerforsorg_SL_FOA.pdf
http://www.kto.dk/media/19687/Doegn_saerforsorg_SL_FOA.pdf
http://www.kto.dk/media/19745/vaerkstedsomraadet.pdf
http://www.kto.dk/media/19745/vaerkstedsomraadet.pdf
http://www.kto.dk/media/19652/delforlig_foa_neuro.pdf
http://www.kto.dk/media/19652/delforlig_foa_neuro.pdf
http://www.kto.dk/media/19593/Protokol_FKF_OK05.pdf
http://www.kto.dk/media/19593/Protokol_FKF_OK05.pdf
http://www.kto.dk/media/19725/tilsynsass_forsorg_FOA.pdf
http://www.kto.dk/media/19725/tilsynsass_forsorg_FOA.pdf
http://www.kto.dk/media/19420/buschauf.pdf
http://www.kto.dk/media/19420/buschauf.pdf
http://www.kto.dk/media/19677/DS_HK_.pdf
http://www.kto.dk/media/19677/DS_HK_.pdf
http://www.kto.dk/media/19608/HK_delforlig200205_inclBilag.pdf
http://www.kto.dk/media/19608/HK_delforlig200205_inclBilag.pdf
http://www.kto.dk/media/514271/foa_3f_delforlig_hus_ren.pdf
http://www.kto.dk/media/514271/foa_3f_delforlig_hus_ren.pdf
http://www.kto.dk/media/19740/delforlig_udmoentningsgaranti.pdf
http://www.kto.dk/media/19529/Forhandlingsprotokol_haandvaerk.pdf
http://www.kto.dk/media/19697/delforlig_foa_sygehusportoerer.pdf
http://www.kto.dk/media/19480/FOA_3F_teknisk_service.pdf
http://www.kto.dk/media/19480/FOA_3F_teknisk_service.pdf
http://www.kto.dk/media/19480/FOA_3F_teknisk_service.pdf
http://www.kto.dk/media/19425/FOA_3F_HK_mfl_fleksjob.pdf
http://www.kto.dk/media/19485/delforlig_kantine_rengledere.pdf
http://www.kto.dk/media/19485/delforlig_kantine_rengledere.pdf
http://www.kto.dk/media/19475/delforlig_ac.pdf
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Dato: Forlig indgået mellem: Forligstekster: 
14.02.2005 3F, Amtsrådsforeningen og 

KL 
Delforlig for specialarb., gartnere, brolæggere, 
struktører, murere m.fl. 

14.02,2005 FAYL og 
Amtsrådsforeningen 

Fornyelse af OK/aftaler på Foreningen af yngre 
lægers forhandlingsområde 

12.02.2005 FAS og Amtsrådsforeningen Fornyelse af OK/aftaler på Foreningen af 
speciallægers forhandlingsområde  

11.02.2005 Dansk Jernbaneforbund, 
HK/KOM, HK/Stat og 
Amtsrådsforeningen 

Forhandlingsprotokol vedr. privatbaneområdet  

8.02.2005 BUPL, FOA, SL, 3F, Dansk 
Metal og de 
(amts)kommunale 
arbejdsgiverparter 

Delforlig for det pædagogiske område  

7.02.2005 Dansk Metal, FOA, LH, SL 
og de (amts)kommunale 
arbejdsgiverparter 

Delforlig om udbygning af minipensionen for 
ledende værkstedspersonale mv.  

4.02.2005 3F, SL, FOA og de 
(amts)kommunale 
arbejdsgiverparter 

Delforlig for omsorgs- og pædagogmedhjælpere  

4.02.2005 FOA, LederForum og de 
(amts)kommunale 
arbejdsgiverparter 

Delforlig for ledere/mellemledere ansat i den 
kommunale ældreomsorg 

2.02.2005  FOA, 3F 
og de (amts)kommunale 
arbejdsgiverparter 

Udbygning af minipension inden for HUS/REN-
området  

29.01.2005 FOA 
og de (amts)kommunale 
arbejdsgiverparter 

Delforlig for social- og sundhedspersonale 

21.01.2005 FOA, PMF 
og de (amts)kommunale 
arbejdsgiverparter 

Delforlig om udbygning af minipension m.v. 

15.01.2005 HK/KOM, DS, TL 
og de (amts)kommunale 
arbejdsgiverparter 

Delforlig om individuel kompetenceudvikling 

23.12.2004 Blik- og Rør, El-Forb., 
Frisørforb., Funktionærforb. 
håndværkere), Korforbund, 
Metal, DS, Skov- og 
Landskabsing., DKBL, TIB, 
FKF, GKF, Halinspekt., 
HK/KOM, Konstruktørf., 
Kort- og Land-målingstekn., 
KKM, LederForum, 
Malerforb., NNF, RBF, SL 
(værksteder), SID, SKF, TL 
og de (amts)kommunale 
arbejdsgiverparter  

  
Delforlig om lokal løndannelse 

Delforlig om midler til 
organisationsforhandlingerne 

22.12.2004 FOA og de (amts)kom-
munale arbejdsgiverparter 

Delforlig vedr. FOA/Social- og 
sundhedssektorens forhandlingsområde  

 

http://www.kto.dk/media/19470/delforlig_3F.pdf
http://www.kto.dk/media/19470/delforlig_3F.pdf
http://www.kto.dk/media/19568/delforlig_fas.pdf
http://www.kto.dk/media/19568/delforlig_fas.pdf
http://www.kto.dk/media/19573/delforlig_fayl.pdf
http://www.kto.dk/media/19573/delforlig_fayl.pdf
http://www.kto.dk/media/19583/privatbaner.pdf
http://www.kto.dk/media/19563/delforlig_paedagoger.pdf
http://www.kto.dk/media/19500/delforlig_vaerkstedspersonale.pdf
http://www.kto.dk/media/19500/delforlig_vaerkstedspersonale.pdf
http://www.kto.dk/media/19495/Omsorgs_paedagogmedhj_minipension.pdf
http://www.kto.dk/media/19490/delforlig_4_2.pdf
http://www.kto.dk/media/19490/delforlig_4_2.pdf
http://www.kto.dk/media/19553/minipension_hus_ren.pdf
http://www.kto.dk/media/19553/minipension_hus_ren.pdf
http://www.kto.dk/media/19524/FOA_SOSU_incl_bilag.pdf
http://www.kto.dk/media/19510/Delforlig_FOA_PMF.pdf
http://www.kto.dk/media/19534/kompetenceudvikling.pdf
http://www.kto.dk/media/19539/Koalision_HK_mfl_lokal_londannelse.pdf
http://www.kto.dk/media/19543/Koalision_HK_mfl_organisationsmidler.pdf
http://www.kto.dk/media/19543/Koalision_HK_mfl_organisationsmidler.pdf
http://www.kto.dk/media/19515/FOA_sosu_arbtid.pdf
http://www.kto.dk/media/19515/FOA_sosu_arbtid.pdf

