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Vedr.:  Funktionsløn for midlertidig tjeneste i højere stilling og åremålstillæg. 
 

./. KTO og KL konstaterede i august 2007, at parterne havde en uenighed om, hvorvidt et 
evt. åremålstillæg skal reguleres med funktionsløn for konstitution aftalt i medfør af Afta-
le om midlertidig tjeneste i højere stilling § 2, stk. 1, litra a, jf. vedlagte mæglingsmøde 
referat af 15. august 2008. 
 
Uenigheden førte til, at KTO i oktober 2007 anlagde en voldgiftssag om spørgsmålet. 
 

./. Efter KTO’s anlæggelse af voldgiftssagen, har sagen igen været drøftet mellem KL og 
KTO, og parterne er nu enedes om vedlagte forligsmæssige løsning. 

 
 På baggrund af forliget, er der mellem KL og KTO indgået aftale om: 
 
./. 1)  

Et tillæg til bemærkningen til § 5, stk. 2 og 3 til Rammeaftale om Åremålsansættelse, jf. 
vedlagte. 
 
I bemærkningen præciseres det, at ”Funktionsløn i henhold til § 2, stk. 1, litra a, og funk-
tionsvederlag i henhold til § 3 i Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling indgår i 
beregning af åremålstillæg, men ikke i beregningen af fratrædelsesbeløb.” 
 

./. 2)  
En ny Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling, hvor der som § 3 er indarbejdet en 
såkaldt kommunaldirektørregel, jf. vedlagte. 

 
Reglen indebærer, at der for konstitution i kommunaldirektørstillinger og konstitution i 
en stilling som direktør for en fælleskommunal virksomhed ikke skal forsøges aftalt en 
funktionsløn i medfør af aftalens § 2, stk. 1, litra a. I disse situationer udbetales et funkti-
onsvederlag i henhold til aftalens § 3. Funktionsvederlag i medfør af denne bestemmelse 
er til gengæld pensionsgivende og evt. åremålstillæg reguleres med funktionsvederlaget. 
 
KTO skal på baggrund af det indgåede forlig med KL, herunder tillægget til Rammeaftale 
om åremålsansættelse og den nye Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling foreslå, 
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at der på det regionale område aftales en tilsvarende tilføjelse til bemærkningen til § 5, 
stk. 2 og 3 i Rammeaftale om åremålsansættelse, og at der indgås en tilsvarende Aftale 
om midlertidig tjeneste i højere stilling med indarbejdelse af en ”Regionsdirektørregel”. 
 
KTO håber, at RLTN vil være positivt indstillet overfor en drøftelse af tilsvarende æn-
dringer på RLTN’s område, og KTO skal foreslå, at forslaget drøftes på et møde. Hen-
vendelse herom kan rettes til Henrik Højrup Hansen på tlf. nr. 3347 0624. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Jørgen Holst     Henrik Højrup Hansen 
 
 
 


