
 

Forhandlingsfællesskabet, Løngangstræde 25, 1., 1468 København K, tlf.:  3311 9700 
www.forhandlingsfællesskabet.dk -  post@forhandlingsfaellesskabet.dk  

 
 
 
 
 
Til 
medlemsorganisationerne 

 
  
 
 
 
 
 
 
Vedr.:   Aftale om gennemsnitsløngaranti - KL 
 
KL har fremsendt vedlagte udkast til Aftale om gennemsnitsløngaranti med bilag. Aftalen 
erstatter den tidligere Aftale om gennemsnitsløngaranti indgået mellem en række organi-
sationer og KL pr. 1. april 2013 (indgået mellem KL og organisationer i KTO) og den 
tidligere Aftale om gennemsnitsløngaranti for Sundhedskartellets område af 8. august 
2014. 
 
Det skal bemærkes, at udkastet er tilrettet i forhold til OK-13-aftalerne, idet udkastet er: 

· opdateret på baggrund af den aftalte lønudvikling ved OK-15, 
· en sammenskrivning af de gamle gennemsnitsløngarantiaftaler på KTO-området 

og på SHK-området, som aftalt ved OK-15, og  
· opdateret og sprogligt præciseret på enkelte punkter.  

 
Aftaleudkastet er opdateret og sprogligt præciseret på følgende punkter: 

· Henvisningen til de enkelte aftaler om ny løndannelse/lokal løndannelse er fjernet, 
idet henvisningen ikke længere er aktuel. Indholdet i henvisningen fremgår fortsat 
af ”Aftale om gennemsnitsløngaranti” (2. afsnit øverst p. 3). 

· Med henblik på at øge gennemskueligheden af den tidligere formulering ”Korrek-
tion af gennemsnitsløngarantigrupperne som følge af opgave- og strukturreformen 
gør gennemsnitsløngarantigrupperne sammenlignelige på opgørelsestidspunkter-
ne” er den ændret til ”Gennemsnitsløngarantigrupperne korrigeres bl.a. som føl-
ge af opgave- og strukturreformen med henblik på at gøre gennemsnitsløngaranti-
grupperne sammenlignelige på opgørelsestidspunkterne.” (sidste sætning i indled-
ningen). 

· Sætningen ”Beregningerne vedrørende fastlæggelse og regulering af gennem-
snitsløn foretages så vidt muligt excl. ekstraordinært ansatte mv.” er præciseret til 
”Beregningerne vedrørende fastlæggelse og regulering af gennemsnitløn foreta-
ges så vidt muligt excl. ekstraordinært ansatte, flexjobansatte, seniorjobansatte og 
lignende.” (næstsidste sætning nederst p.3) Der er udelukkende tale om en præci-
sering, ikke om en indholdsændring. 
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· I en note til bilagene er det præciseret, at ”Der afrundes ikke i beregningen af 
gennemsnitsløngarantiudviklingen”. Der er udelukkende tale om dokumentation, 
ikke om en indholdsændring. 

 
Organisationer i FS på vegne af forhandlingsudvalget anbefaler, at de relevante organisa-
tioner underskriver aftalen. 
 
Aftalen udsendes snarest muligt af KL til organisationerne med henblik på underskrift. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Helle Basse            Vibeke Pedersen 
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