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Bestemmelser for KTO-området mv. inden for det kommunale og amtskommunale 
område 
 
Samtlige aftaler mellem organisationer i forhandlingsfællesskabet, Kommunale Tjenestemænd 
og Overenskomstansatte, herunder Akademikernes Centralorganisation, på den ene side og 
Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune og Frederiksberg 
Kommune på den anden side, samt Tiltrædelsesoverenskomst mellem Københavns Kommune 
og Grafisk Forbund (HK/Industri) af 12. november 1999, Protokollat vedrørende bogbindere 
under Københavns Kommune mellem Københavns Kommune og HK/Industri af 12. november 
1999, Protokollat vedrørende bogbinderassistenter mellem Københavns Kommune og 
HK/Industri af 12. november 1999, Overenskomst for kommunallæger (3-14 timer) mellem 
Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og 
Praktiserende Lægers Organisation og Overenskomst med bilag om løn- og ansættelsesvilkår 
for grafisk beskæftiget personale mellem Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen og 
HK/Industri af 21. oktober 1999, jf. bilag 1 (Oversigt over overenskomster mv. inden for 
området), fornys for tiden indtil 31. marts 2005, for så vidt angår den generelle del, på de i bilag 
2 (Protokollat om den generelle overenskomst- og aftalefornyelse) nævnte vilkår. Det 
bemærkes, at indholdet af dette protokollat er tilblevet under Forligsmandens ledelse. 
 
For så vidt angår de specielle aftaler mellem organisationerne i forhandlingsfællesskabet, 
Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, herunder Akademikernes 
Centralorganisation, og Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen, Københavns 
Kommune og Frederiksberg Kommune, samt Tiltrædelsesoverenskomst mellem Københavns 
Kommune og Grafisk Forbund (HK/Industri) af 12. november 1999, Protokollat vedrørende 
bogbindere under Københavns Kommune mellem Københavns Kommune og HK/Industri af 12. 
november 1999, Protokollat vedrørende bogbinderassistenter mellem Københavns Kommune og 
HK/Industri af 12. november 1999, Overenskomst for kommunallæger (3-14 timer) mellem 
Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og 
Praktiserende Lægers Organisation og Overenskomst med bilag om løn- og ansættelsesvilkår 
for grafisk beskæftiget personale mellem Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen og 
HK/Industri af 21. oktober 1999, hvorom der er opnået enighed mellem parterne, indgår disse i 
deres helhed som led i mæglingsforslaget. Disse aftaler, der indgår som bilag til 
mæglingsforslaget, er forhandlet under Forligsmandslovens regler.  
 
 
Vedrørende brandpersonale i København og på Frederiksberg 
 
Aftaler og overenskomster inden for FOA’s forhandlingsområde, for så vidt angår 
brandpersonale i København (overenskomst nr. 82 i bilag 1) og Frederiksberg (overenskomst nr. 
108 i bilag 1) fornys som aftalt i det af parterne underskrevne forhandlingsprotokollat og 
således, at protokollat I om arbejdstilrettelæggelse videreføres uændret.  
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Bestemmelser for FHS-området inden for Hovedstadens Sygehusfælleskab 
 
Samtlige aftaler mellem organisationer i Forhandlingsfællesskabet for Hovedstadens 
Sygehusfællesskab, herunder Akademikernes Centralorganisation, og Hovedstadens 
Sygehusfællesskab, jf. bilag 3 (Oversigt over overenskomster mv. indgået inden for området), 
fornys for tiden indtil 31. marts 2005, for så vidt angår den generelle del  på de i bilag 4 
(Protokollat om den generelle overenskomst- og aftalefornyelse) nævnte vilkår. Det bemærkes, 
at indholdet af dette protokollat er tilblevet under Forligsmandens ledelse. 
 
For så vidt angår de specielle aftaler mellem organisationerne i Forhandlingsfællesskabet for 
Hovedstadens Sygehusfællesskab, herunder Akademikernes Centralorganisation, og 
Hovedstadens Sygehusfællesskab, hvorom der er opnået enighed mellem parterne, indgår disse i 
deres helhed som led i mæglingsforslaget. Disse aftaler, der indgår som bilag til 
mæglingsforslaget, er forhandlet under Forligsmandslovens regler.  
 
 
Portører på Rigshospitalet 
 
Organisationsaftale for portører på Rigshospitalet mv. samt protokollat af 4. oktober 2001 
fornys med følgende ændringer: 
 
Til rådighed ved de specielle forhandlinger er 1 pct. af lønsummen svarende til 610.000 kr. 
Heraf anvendes 357.000 kr. til forhøjelse af minipensionen og 11.000 kr. til ændring i de 
pensionsgivende løndele samt 2.000 kr. til forhøjelse af løntrin 9. Derudover anslås, at der 
samlet afsættes 17.000 kr. til ændringer i arbejdstid, jf. det generelle forlig. Til rest i de 
specielle forhandlinger er således 223.000 kr. Med virkning fra 1. april 2003 afsættes en pulje 
på beløbet 223.000 kr. til løn- og pensionsforbedringer mv.  
 
Det ved forhandlingsprotokol af 4. oktober 2001 mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og 
Lager- og Handelsarbejdernes forbund aftalte ikke-pensionsgivende tillæg på 907 kr. (svarende 
til 650 kr. i 1984-niveau) til alle fuldtidsansatte excl. aspiranter videreføres. 
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Andre bestemmelser for begge områder 
 
Med mindre andet er aftalt mellem parterne, kan overenskomsterne opsiges til ophør 31. marts 
2005. 
 
I tilfælde af mæglingsforslagets vedtagelse tages samtlige udstedte varsler om 
arbejdsstandsninger tilbage. 
 
 
København, den 21. marts 2002. 
 
 
 
Mette Christensen 
 
 
I henhold til § 4, stk. 4, i lov om mægling i arbejdsstridigheder, jf. lov nr. 192 af 6. marts 1997 
med senere ændringer, bestemmer Forligsmanden, at varslede arbejdsstandsninger – i tilfælde af 
mæglingsforslagets forkastelse – tidligst kan iværksættes på femtedagen efter den nedennævnte 
dag for afgivelse af svar på mæglingsforslaget. 
 
Enhver afstemning om mæglingsforslaget skal foregå hemmeligt og skriftligt, og der kan kun 
afgives rene ja- og nej-stemmer. 
 
Svaret vedrørende afstemningsresultatet må indeholde oplysninger om antallet af afgivne ja- og 
nej-stemmer og med tilføjelse af det samlede antal stemmeberettigede medlemmer. For 
arbejdsgiverorganisationernes vedkommende skal svaret indeholde oplysning om den af den 
pågældende organisations medlemmer i 2001 udbetalte arbejdsløn. 
 
Svaret på dette mæglingsforslag afgives den 29. april 2002, kl. 13.00, under adressen: 
Forligsinstitutionen, Skt. Annæ Plads 5, 1250 København K. 
 
Hver af de foran anførte bestemmelser i mæglingsforslaget er led i det samlede 
mæglingsforslag, som i henhold til § 12, stk. 1, i lov om mægling i arbejdsstridigheder skal 
betragtes som en helhed. 
 
Resultatet af afstemningen om mæglingsresultatet offentliggøres den 30. april 2002, kl. 9.00. 
 
 
København, den 21. marts 2002. 
 
 
 
Mette Christensen 
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