
Forhåndsaftale, om udmøntning af Lokal Løn 
gældende for tandklinikassistenter ansat 

under Center for Social indsats, Tandplejen, i 
Lyngby-Taarbæk Kommune indgået mellem 

HK/kommunal og Lyngby-Taarbæk Kommune 
gældende fra 1. januar 2019



Kapitel 1

Område

1.1 Aftalen gælder for tandklinikassistenter, der er ansat under Center for Social 
indsats i Lyngby-Taarbæk Kommune, i henhold til overenskomsten mellem 
Kommunernes Landsforening og HK / Kommunal (53.21).

1.2 Aftalen har udgangspunkt i den mellem KL og HK / Kommunal indgåede 
overenskomst. Denne aftale kan ikke fraviges til ugunst for de ansatte.

Fæl/esbestemmelser

1.3 Der udarbejdes aftaleskema for nyansat tandklinikassistent.

1.4 Nyansatte gøres bekendt med forhåndsaftalen af ansættelsesstedets ledelse.

1.5 Alle funktions- og kvalifikationstillæg nævnt i denne aftale er årlige og i 
31.03.2000-niveau, såfremt intet andet er angivet.

1.6 Alle løntillæg- og trin nævnt i denne aftale udbetales i forhold til 
beskæftigelsesgraden med mindre andet er angivet.

Grundløn 

1.7 Der henvises til bestemmelserne i Overenskomst for tandklinikassistenter.



kapitel 2

Funktionsløn

Funktionsløn oppebæres så længe funktionen varetages, eventuelt i en på forhånd 
aftalt tidsbegrænset periode. Funktionsløn er ikke en varig løndel, idet det i visse 
situationer kan bortfalde. Der henvises hertil § 12 i Forlængelse af Aftale om lokal 
løndannelse for lærere m.fl.

Ledige funktionerslås op så interesserede medarbejdere kan søge. Efter tildeling af 
funktionen taler medarbejderen og lederen sammen og forventninger afstemmes ud 
fra funktionsbeskrivelse. Funktionsbeskrivelsen udleveres til medarbejderen.

2. 1 Omsorgstillæg:
Omsorgstillægget gradueres på følgende måde efter antal borgere:
60 - 89 borgere: 5.400
90 - 119 borgere: 6.100
120 - 149 borgere: 8.100
150 - 179 borgere: 10.100
180 - 209 borgere: 12.100

For en klinikassistent ansvar for flere end 209 borgere indgås en individuel 
aftale.

Omsorgstandplejetillæggets størrelse fastlægges én gang om året den 1. 
januar, efter hvor mange borgere den enkelte tandlæge har ansvar for på 
dagen. Tillægget forbliver uændret mellem to optællinger, uanset om 
antallet af borgere stiger eller falder i perioden.

Nyansatte klinikassistenter tildeles et omsorgstillæg efter antal borgere på 
ansættelsesdatoen. Det samme gælder for allerede ansatte 
klinikassistenter, der tilknyttes omsorgstandplejen.

2. 2 Specialtandplejetillæg:
Der ydes et tillæg på 6.100,- kr. årligt til klinikassistenter, der er en del af 
Specialtandplejeteamet.

2. 3 Kirurgitillæg.
Der ydes et tillæg på 6.100,- kr. årligt til klinikassistenter, der assisterer 
ved kirurgisk arbejde.

Omsorgstandplejetillæg, specialtandplejetillæg og kirurgitillæg 
ydes uafhængigt af beskæftigelsesgraden

2. 4 Ortodontitillæg:
Der ydes et tillæg på 6.100 kr. til klinikassistenter, der varetager 
ortodontisk arbejde.



Kapitel 3

Kvalifikationsløn

Kvalifikationsløn ydes udover grundløn og funktionsløn og baseres på objektive 
forhold som eksempelvis anden relevant uddannelse og erfaring samt en konkret 
vurdering af, hvordan den ansatte fungerer i jobbet.

3.1 Nar det første fag på AOP er bestået
Der ydes 1 løntrin til klinikassistenter, der har bestået første fag på AOP

Kapitel 4

Forhandlingsprocedure

4.1 Indplacering af de af aftalen omfattede personer foretages af HK / Kommunal og 
Lyngby-Taarbæk Kommune.

4.2 Ved ansættelser af tandklinikassistenter indplaceres den ansatte efter 
nærværende forhåndsaftale. Lønnen skal så vidt muligt fastsættes inden den 
konkrete stilling tiltrædes.



Kapitel 5

Ikrafttræden og opsigelse

5.1 Aftalen træder i kraft ved udsendelsen og har virkning fra den 1. januar 2019

5.2 Denne aftale kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel til bortfald 
med udgangen afen måned.

5.3 Alle tidligere aftaler om decentral og lokalløn til social og sundhedspersonale 
bortfalder med virkning fra denne aftales ikrafttræden.

Dato: 5. marts 2019 Dato: 5. marts 2019

For HK / Kommunal For Lyngby-Taarbæk Kommune

Jette Meier
Tillidsrepræsentant


