
 
 

HK Kommunals krav til RLTN - OK18 
 

 

 

       
 

7.000 medlemmer af HK Kommunal har op til OK18 givet mere end 20.000 forslag og ideer til, hvad 
der er vigtigt for et godt arbejdsliv. Hovedpunkterne er: 
 

 HK’erne skal anerkendes for deres opgaver og kompetencer i en veldrevet offentlig sektor 

 Arbejdspresset er for stort mange steder. Opgaver og resurser hænger ikke sammen 

 Kompetencefondene skal bevares for at sikre den afgørende videreuddannelse 

 Lønnen skal være i fortsat udvikling 

 Pensionen er vigtig 

 Den betalte frokostpause skal fastholdes 

 Fleksibilitet i arbejdstiden spiller en stor rolle for et godt arbejdsliv 

 Ønske om omsorgsdage til alle 

 Seniorordningerne skal fastholdes og udbygges, når alle skal blive længere på arbejdsmarkedet 

 God ledelse og gode kolleger er afgørende for trivsel og arbejdsmiljø 
 
Hovedpunkterne er baggrunden for HK Kommunals krav til OK18, ligesom de vil indgå i det løbende fagpoliti-
ske arbejde.  

HK Kommunals generelle krav indgår i Forhandlingsfællesskabets krav. Herudover har HK Kommunal føl-
gende krav til organisationsforhandlingerne. 

 
 
Kompetencefonden  
Den Regionale Kompetencefond har sikret alle faggrupper bedre muligheder for videreuddannelse.  Det er 
helt afgørende at fonden videreføres. Der skal være tilstrækkelige midler til at imødekomme ansøgningerne 
og til at udvikle særlige indsatser. 
 
Der stilles krav om: 

 Den Regionale Kompetencefond videreføres  

 Der sikres tilstrækkelige midler til fonden, herunder til at udvikle særlige indsatser 
 

 
Lokal løndannelse 
HK Kommunal ønsker en fortsat lokal løndannelse for alle vores faggrupper. Det er helt afgørende, når kun få 
grupper har centralt aftalte tillæg til lønnen. De centrale parter har et ansvar for at lokal løndannelse virker – 
også når økonomien er presset. 
 
Der stilles krav om: 

 Der afsættes midler til de lokale lønforhandlinger (forlodsfinansiering) 

 Der skal sikres lokal klarhed over midlerne i det økonomiske råderum 

 De centrale parters rolle i niveau-forhandlingerne skal styrkes 

 Justering af procedureaftalebestemmelsen i Fællesaftale om Lokal Løndannelse 

 Opfølgning på projektet om lokal løndannelse i regionerne 

 Fortsættelse af gennemsnitsløngarantien og udmøntningsgarantien 
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Fritvalgsordning for pension, løn og omsorgsdage 
Der er stort ønske om omsorgsdage fra alle faggrupper og aldersgrupper. Der er behov for flere valgmulighe-
der, så den enkelte selv kan prioritere mellem pensionsbidrag og udbetaling og give mulighed for omsorgs-
dage. Udbetaling samles fx i årlige beløb, så det kan mærkes. 
 
Der stilles krav om 

 Der påbegyndes etablering af en fritvalgsordning 
 
 
Pension  
Et højt pensionsbidrag er vigtigt for en god pension. Hvor højt bidraget skal være afhænger af, hvor længe man 
har haft en pensionsordning, og hvor længe der er til pensionering. Der skal være midler til højere pensions-
bidrag til alle, som den enkelte efter rådgivning kan afgøre, skal anvendes til pensionsbidrag eller indgå i en 
fritvalgsordning. 
 
Der stilles krav om 

 Højere pensionsbidrag, der kan indgå i en fritvalgsordning 

 Forbedret pension af alle lønafhængige særydelser og frivilligt ekstraarbejde for lægesekretærer og 
telefonister 

 Ansatte, der får udbetalt pension fra en offentlig ansættelse herunder invalidepension, skal have ret 
til pensionsbidrag, ligesom hvis pensionen var fra en privat ansættelse 

 Pensionsbidraget for vagtcentralpersonale hæves mod samme niveau som for HK Kommunals øvrige 
grupper 

 Påbegyndelse af pensionsordning for elever og forhøjelse af bidraget for voksenelever i Regionerne 
 
 

Senior 
Den enkelte skal være længere på arbejdsmarkedet. Der er derfor behov for bedre seniorvilkår. Ud over be-
varelsen af de eksisterende seniordage/seniorbonus er der behov for flere muligheder. 
 
Der stilles krav om 

 Ret til at gå på delpension/nedsat arbejdstid 

 Ret til nedsat arbejdstid med anden pensionsmæssig kompensation, hvis lovgivningen vanskeliggør 
delpension 

 Den supplerende regionale seniorbonus skal kunne afholdes som fridage og aldersgrænsen ændres, 
så seniorbonus gælder fra 60 år 

 Flere muligheder for at bruge pensionsdepotet til seniorformål 
 
 

Arbejdstid generelt 

Arbejdstidsreglerne skal tilgodese arbejdspladsernes og medarbejderes behov for fleksibilitet og understøtte 

mulighederne for at indgå decentrale aftaler om arbejdstid og flekstid og sikre beskyttelsen af den enkelte. 

 

Der stilles krav om: 

 Rammer og rettigheder skal fortsat sikres gennem overenskomsterne 

 Understøttelse af mulighederne for lokale aftaler om arbejdstid og flekstid 

 Bedre mulighed for ansættelse med rådighedstillæg 

 Forskel mellem flekstid og overarbejde tydeliggøres  

 Forbedring af bestemmelserne om overarbejde, herunder betaling med aktuel timeløn 

 Fremrykning af tidspunktet for weekend-godtgørelse 

 Betaling uden for dagarbejdstid forbedres 
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Yderligere for lægesekretærer og telefonister 

 Ændring af bestemmelsen om frivilligt ekstraarbejde, så det alene kan tilbydes, når der er enighed 
om aflønningen 

 Forbedret pension af alle lønafhængige særydelser og frivilligt ekstraarbejde 

 Fremrykning af tidspunktet for weekend-godtgørelse 

 Forbedring af reglerne for særlige fridage 

 Præcisering af mulighed for at aftale flekstid for bl.a. ansatte, der ikke har døgnfunktion 
 

Yderligere for vagtcentralpersonale 

 Forbedring af arbejdstidsreglerne med henblik på bedre tilpasning til de andre faggrupper i den 
præhospitale virksomhed  

 
 
Tryghed og opsigelse 
Der skal være bedre muligheder for at sikre omplacering i stedet for opsigelse og mulighed for at hjælpe den 
enkelte videre, hvis der er nedskæringer eller organisationsændringer. 
 
Der stilles krav om 

 Forudgående høring af HK Kommunal inden opsigelse 
 

 

Andre særlige krav vedr. de enkelte faggrupper 
Kravene om lønstigninger, kompetencefonde, lokal løndannelse, fritvalg, arbejdstid, TR/arbejdsmiljø, pen-
sion og senior, er rejst for alle HK Kommunals faggrupper.  
 
Der stilles også krav om forbedringer af grundlønninger og forhøjelse af det halve løntrin afhængigt af de 
økonomiske muligheder. Herudover stilles der følgende krav 
 
Administrations- og IT personale m.fl. 

 Tillæg til praktikvejledere og uddannelsesansvarlige udbredes til flere grundlønninger 

 Forbedring af bestemmelserne om tillæg for gennemført uddannelse 
 

Lægesekretærer 
Der indgås forhåndsaftale om aflønning for gennemførelse af sundhedskommunom/kommunom fagdelen 
eller tilsvarende uddannelse på akademiniveau  
 
Tandklinikassistenter 

 Der indgås forhåndsaftale om aflønning for videreuddannelse på akademiniveau 
 
Grafikere 

 Overenskomstens bestemmelser og uddannelsesbetegnelser moderniseres 

 Indskrives i overenskomsten for administrations – og IT-personale m.fl.  
 

Vagtcentralpersonale i Regionerne  

 Pensionen for vagtcentralpersonale i regionerne hæves mod samme niveau som for HK Kommunals 
øvrige grupper  

 Der indføres flere grundlønninger 
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Chefer og ledere 

 Oprettelse af ny og højere grundløn for ledende lægesekretærer 

 Samme seniorbonus for chefer, som for øvrige medarbejdere 

 Chefers fritvalgstillæg skal kunne anvendes til frihed, når chefen er 60 år 

 Tjenestemandsansatte chefer skal også have mulighed for at få indregnet varige tillæg i tjeneste-
mandspensionen 

 
 
Personalepolitiske projekter 
Personalepolitiske projekter sætter fokus på de enkelte faggrupper og deres muligheder. Der afsættes derfor 
midler til projekter målrettet HK Kommunals faggrupper.  
 
 
Dækningsområder 
Aftaler og overenskomsters dækningsområder ajourføres med nye uddannelser og elevforløb inden for over-
enskomsternes naturlige/hidtidige dækningsområder. 
 
Der stilles krav om 

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

 Nye erhvervs-, erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser inden for HK Kommunals dæk-
ningsområder optages løbende i overenskomsterne 

 
 
Redaktionelle ændringer 

 Der gennemføres redaktionelle ændringer og ajourføringer af overenskomsterne, herunder af ud-
dannelsesbetegnelser, stillingsbetegnelser m.v. 

 
 
Forbeholdskrav 
Der tages forbehold for fremsættelse af krav 

 som følge af de generelle forhandlinger mellem Forhandlingsfællesskabet og de kommunale og regionale 
arbejdsgivere, samt eventuelt afledte virkninger af resultater på andre områder 

 indenfor emneområder, hvor der fremsættes krav af de regionale arbejdsgivere 

 som konsekvens af indgåelse af aftaler i øvrigt på det offentlige arbejdsmarked 

 som konsekvens af ændring af relevant lovgivning 

 


