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HK Kommunals krav til KL - OK15    
 

HK Kommunals udgangspunkt for OK15-forhandlingerne er en omfattende medlemsdialog. Den der har givet 
en stærkt indtryk af, hvad medlemmerne oplever og lægger vægt på, når det gælder et godt arbejdsliv. Det 
er tydeligt, at 

x Resurser og arbejdsopgaver ofte ikke passer sammen 
x Kompetenceudvikling er vigtig 
x HK’ernes arbejde skal anerkendes 
x Arbejdsmiljøet er presset 
x Frokostpause og friheden skal beskyttes 
x Der er rigtig mange gode arbejdspladser og opgaver 
x Fleksibilitet i egen arbejdstid er vigtig. Klare rammer og medindflydelse er afgørende  
x Der skal være en sammenhæng mellem kvalifikationer, arbejdsopgaver og løn 
x Inddragelse og medindflydelse på beslutninger er vigtig 

 

Mange af disse udfordringer kan ikke løses ved overenskomstforhandlingerne, men kræver klare holdninger 
og nytænkning af arbejdsgiverne. HK Kommunal vil gøre sit til, at de kommer på dagsordenen.  

Udfordringerne ligger også bag de krav HK Kommunal stiller ved OK-forhandlingerne og de holdninger, HK 
Kommunal vil have, når der forhandles om de enkelte emner. 

En lang række af HK Kommunals krav indgår i de generelle krav rejst af Forhandlingsfællesskabet. Herudover 
har HK Kommunal følgende krav til organisationsforhandlingerne. 

 

HK Kommunals krav til organisationsforhandlingerne med KL 
for alle faggrupper 

 

Lokal løndannelse 

Lønudviklingen for HK Kommunals faggrupper er overvejende baseret på funktioner og kvalifikationer og ikke 
anciennitet.  Efter at forlodsfinansieringen med særlige midler til lokale forhandlinger desværre er væk, mang-
ler der tilstrækkelig fokus på, at lønnen skal afspejle og understøtte den enkeltes udvikling, så der alle steder 
er reelle muligheder for forhandlinger. Kommunerne må tage ansvar for, at der er økonomi til at føre reelle 
lønforhandlinger. Ellers bliver der brug for at sikre den enkeltes lønudviklingen fx med anciennitetsbestem-
melser. 

HK Kommunal ønsker en fortsat lokal løndannelse for alle faggrupper baseret på aftaler mellem ligeværdige 
lokale parter. Ligeværdigheden forudsætter åbenhed, synlighed og respekt for procedurer, der understøtter 
en god lokal forhandlingsproces på det decentrale niveau 

Løndannelsen skal være gennemsigtig for den enkelte. Både centrale og lokale kriterier for lokal løn skal 
være tydelige. 

Der stilles krav om forbedringer, herunder 

x En fortsættelse af gennemsnitslønsgarantien 
x Fælles initiativer der kan understøtte en bedre forhandlingsproces 
x Der skal sikres en lokal klarhed over de økonomiske muligheder og prioriteringer i det lokale økono-

miske råderum, så de lokale parter har en klar viden om, hvad der er at forhandle for  
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Kompetenceudvikling og efteruddannelse 

Kommunerne har brug for en stadig mere veluddannet arbejdskraft. HK Kommunals faggrupper skal kunne 
følge med udviklingen gennem efter- og videreuddannelse, så der er bedre muligheder for udvikling i jobbet 
eller et jobskifte. Langt flere skal have en kompetencegivende efter- og videreuddannelse.  

HK Kommunal aftalte ved OK13 Den Kommunale Kompetencefond. Der har været en meget stor interesse 
fra ledere, ansatte og TR for at søge midlerne. 

Der arbejdes på at få flere uddannelser udbudt som kompetencegivende uddannelse og dermed omfattet af 
positivlisterne. 

Der stilles krav om forbedringer, herunder 

x Der tilføres nye midler til Den Kommunale Kompetencefond i KL  

 

 

Arbejdstid  

Arbejdspresset er højt og mange er pressede på arbejdstid og pauser. Arbejdstidsreglerne skal understøtte 
trygge arbejdsforhold, fleksibilitet og et godt arbejdsmiljø. Overenskomsterne skal sikre rammerne omkring 
arbejdstiden og de skal suppleres af lokale aftaler.  

Rammerne om arbejdstid skal balancere mellem arbejdspladsens behov for fleksibilitet og tilstedeværelse og 
medarbejdernes behov for fleksibilitet og selvtilrettelæggelse og selvledelse, der også giver den enkelte mu-
lighed for en god sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv i forskellige livsfaser.    

Betalingen for arbejdstidsbestemte forhold skal selvfølgelig følge belastningen og kravene til den enkelte. 

Der stilles krav om forbedringer af arbejdstidsreglerne, herunder 

x Overenskomsten skal rumme forskellige arbejdstidsbestemmelser for ansatte, der arbejder forskel-
ligt, herunder ansatte der Indgår i vagter uden for almindelig dagarbejdstid, har borgerbetjening i 
fastsatte tider eller har høj grad af selvtilrettelæggelse og opgaver der kræver selvtilrettelæggelse 

x Betaling for arbejde uden for almindelig dagarbejdstid forbedres 
x Forskellen mellem anvendelse af flekstid og anvendelse af overarbejde tydeliggøres 
x Ret til rådighedstillæg til specialister og ledere 
x Arbejdstidsreglerne for Københavns Kommune og resten af KL området harmoniseres 
x Satserne for overarbejdsbetaling ajourføres 

 

 

Pension 

Høje pensionsbidrag fra starten af ansættelsen er særdeles vigtige, og HK Kommunal har sikret at disse mål er 
nået for alle færdiguddannede i HK Kommunals egne overenskomster. En fortsat udbygning af pensionsord-
ningerne og en forbedring af ATP er en høj prioritet, i det omfang der er midler til det.  

Der stilles krav om 

x Fortsat udbygning af pensionsordningerne 
x Udbygning af pension for elever 
x ATP-bidragene forhøjes 
x Ansatte der får udbetalt pension fra anden ansættelse skal have pensionsbidrag 
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Tryghed og opsigelse 

En højt kompetenceniveau giver en god tryghed i, at kunne udvikle sig i jobbet og have de bedste muligheder 
på arbejdsmarkedet, hvis man bliver udsat for nedskæringer eller opsiges af anden grund. Der skal være bedre 
muligheder at sikre omplacering i stedet og mulighed for at hjælpe den enkelte videre. 

Der stilles krav om forbedringer, herunder 

x Forudgående høring af HK Kommunal inden opsigelse med det formål at sikre omplacering i videst 
mulige omfang 

x Videreførelse af Tryghedspuljen * 
x Der sikres frihed til vejledning i A-Kasse/overenskomstbærende organisation ved afsked 
x Alle sager om afskedigelse af seniorjobbere skal kunne rejses i afskedigelsesnævn 

 

Særligt vedr. de enkelte faggrupper 

Der stilles i øvrigt krav om forbedringer af grundlønninger og forhøjelse af det halve løntrin afhængigt af de 
økonomiske muligheder, samt 

 

Kontor- og IT personale m.fl. 
x Bestemmelser om praktikvejledere/uddannelsesvejledere udbredes 
x Indplacering som assistent på grundløn 30 forudsætter kommunom eller tilsvarende uddannelse el-

ler tilbud herom 
 

Beskæftigelsesområdet  
x Der etableres en samlet overenskomst for hele HK Kommunals beskæftigelsesområde 

 

Laboratorie og miljøpersonale 
x Der indføres flere og højere specialist og ledergrundlønninger, der svarer til de faktiske aflønninger 

 

Tandklinikassistenter 
x Stillingsbetegnelsen i ”Specialist” ændres til ”Tandklinikassistent med særlige funktioner/kvalifikatio-

ner/opgaver” 
 

Grafikere 
x Indskrives i kontor- og IT overenskomsterne og stillingsbetegnelserne moderniseres 

 
Lokalbanerne 

x Krav om stordriftstillæg 

 

Chefer og ledere 
x Bedre mulighed for indplacering i cheflønsaftalen 

x Rådighedstilllæg til ledere 

x Direktørers og øvrige chefer særlige position skal understøttes af såvel ansættelsesformer som af-
skedigelsesvilkår 
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Opkvalificering 
Der er ansatte uden en faglært uddannelse 

x Der skal arbejdes målrettet på opkvalificering af ikke-faglærte til faglærte 

Personalepolitiske projekter 

Personalepolitiske projekter er en velegnet måde at sætte fokus på faggrupper og deres interesser. Der af-
sættes derfor midler målrettet HK Kommunals faggrupper 

Arbejdet i ”Fremfærd” der fokuserer på faggrupperne og kerneydelserne i kommunerne fortsættes. 

Og der foreslås bl.a. projekter vedr. 

x Seniorpolitiske udfordringer og muligheder, herunder anvendelsen af delpension 
x Styrkelse af kompetenceudviklingen med fokus på de strategiske behov og den enkeltes medarbejdes 

udvikling til hele arbejdslivet 
x Kendskabet til og ansættelsen af elever, også i lyset af erhvervsuddannelsesreformen 
x Kendskabet til og ansættelsen af professionsbachelorer 
x Skolereformens betydning for skolesekretærers opgaver 

 

Dækningsområder 

Aftaler og overenskomsters dækningsområder ajourføres med nye uddannelser og elevforløb inden for over-
enskomsternes naturlige/hidtidige dækningsområder. 

Der stilles krav om 

x Overenskomsternes dækningsområder ajourføres med en række elev-, akademi- og professionsba-
cheloruddannelser 

x Det aftales, at overenskomsters dækningsområder fremover justeres løbende efter nye uddannelser 
o.l.   

x Dækningsområdet på beskæftigelsesområdet præciseres 
x Den præciseres, at ansatte på HK Kommunal overenskomst, der ikke opfylder de egentlige krav i an-

dre overenskomsters dækningsområder, fortsat er omfattet af HK Kommunal overenskomst 
x Det præciseres, at studerende ligesom alle andre beskæftiget på HK Kommunals overenskomstområ-

der er omfattet af overenskomsterne 

 

Redaktionelle ændringer 

x Der gennemføres redaktionelle ændringer og ajourføringer af overenskomsterne 
 

Forbeholdskrav 

Der tages forbehold for fremsættelse af krav 
x som følge af de generelle forhandlinger mellem Forhandlingsfællesskabet og de kommunale og regionale 

arbejdsgivere, samt eventuelt afledte virkninger af resultater på andre områder 
x indenfor emneområder, hvor der fremsættes krav af de kommunale arbejdsgivere 
x som konsekvens af indgåelse af aftaler i øvrigt på det offentlige arbejdsmarked 
x som konsekvens af ændring af relevant lovgivning 


