
Fornyelse af overenskomsten for teknikere i Grønland – OK20 
 
Overenskomsten for teknikere i Grønland er blevet fornyet ved forhandling i Nuuk i uge 33. 
 
Resultatet 
Alle hidtil afsluttede overenskomster med andre organisationer er afsluttet med 4-årige aftaler 
og indenfor en ramme på mellem 3% og 5%. 
 
Overenskomstperiode og ramme 
Overenskomsten for fornyet for perioden 1. april 2020 – 31. marts 2024. 
 
Der er forhandlet inden for en nettoramme på 4,5%. 
Hertil kommer værdi af besparelse for at særlige feriedage ikke længere kan kapitaliseres eller 
overføres samt værdi af ophævelse af pulje til tillæg til el-installatører (bilag 2), hvor der har 
været uenighed mellem TL og ASA om forbruget i puljen. 
ASA fandt, der var et forbrug på 565.200 kr. – altså et merforbrug på 365.200 kr. 
TL fandt, der var et forbrug på 134.400 kr. 
Årsagen til de forskellige opfattelser er, at nogle tillæg – efter TL’s opfattelse – burde være 
ydet uden for puljen som almindeligt kvalifikationstillæg eller som såkaldt paragraftillæg 
(stillingsbestemt tillæg). 
ASA og TL er enige om, at de to typer tillæg kan anvendes i stedet for tillæg fra puljen. 
De ansatte, som pt. ydes tillæg fra puljen, beholder tillæggene. 
 
Den samlede bruttoramme er herefter 5,17%. 
 
Løn m.v.  
Grundlønningerne stiger således i perioden: 
1.4.2020 = 400 kr. 
1.4.2021 = 1,048% 
1.4.2022 = 1,048% 
1.4.2023 = 1,048% 
 
Ferierejsebidrag 
Ferierejsebidraget forhøjes fra 22.000 kr. til 26.000 kr. årligt. 
 
Ferierejsebidraget udbetales med decemberlønnen i stedet for med januarlønnen. 
Dette har betydning i forhold til, at der ikke betales hjemrejse ved fratræden, hvis der allerede 
i det pågældende kalenderår er udbetalt ferierejsebidrag. 
 
Barsel m.v. 
Landsstyret har udvidet forældreorloven med 4 uger.  
Disse 4 uger er aftalt afholdes med løn (i stedet for dagpenge). 
 
Særlige feriedage 
Der ydes en ekstra særlig feriedag (der er nu i alt 2). 
Alle ansat pr. 31. marts 2020 har ret til afvikling af begge dage. 
Særlige feriedage kan ikke udbetales eller overføres. 
Særlige feriedage kan afholdes før ferie, der er optjent i.h.t. ferieloven. 
 
Tillæg 
Tillæg til installationsmestre er forhøjet fra 3.550 kr. til 4.000 kr. pr. måned – indsættes i bilag 
6 som satsgruppe 10. 
 
Tillæg til medico-, røntgen-, dental- og telemedicinteknikere er forhøjet fra 3.000 kr. til 3.500 
kr. pr. måned. 



 
Tillæg til kabelmestre er ikke længere begrænset til ansatte i Nuuk, men omfatter kabelmestre 
i hele Grønland. 
 
Tillæg til kabelmestre (1.630 kr. pr. måned) og medico-, røntgen-, dental- og 
telemedicinteknikere (3.500 kr. pr. måned) er gjort pensionsgivende (5 + 10%). 
 
Satsgrupperne 7 og 8 i tillægsoversigten er løftet et trin: 
Satsgruppe 7: 
Satsnr. 13, 14 og 16 rykkes til 14, 15 og 17 
1. – 2. år = forhøjelse 254,08 kr. pr. måned 
3. – 5. år = forhøjelse 253,83 kr. pr. måned 
6. – flg.år = forhøjelse 1.016,41 kr. pr. måned 
 
Satsgruppe 8: 
Satsnr. 11, 13 og 14 rykkes til 12, 14 og 15 
1. – 2. år = forhøjelse 254,00 kr. pr. måned 
3. – 5. år = forhøjelse 254,08 kr. pr. måned 
6. – flg.år = forhøjelse 253,83 kr. pr. måned 
 
Elever 
Elever får etableret pensionsordning (5 + 10%). 
 
Andet 
Procesteknologer samt akademiuddannelser tilsvarende de allerede omfattede uddannelser 
omfattes af overenskomsten. 
 
Det præciseres hvilke dage, der er fridage i henhold til tjenestemandsreglerne. 
 
Bilag 3 udgår – personer, der er ansat med rådighedsvagt ved INI A/S i Nuuk udgår. Fremover 
indplaceres disse i henhold til §16 – Rådighedstjeneste. 
 
Undervisere ved erhvervs- og brancheskoler indskrives som bilag til overenskomsten. 
De pågældende ydes et pensionsgivende undervisningstillæg på 2.500 kr. pr. måned og 
omfattes af den gældende arbejdstidsaftale på området. 
 
Tilpasning af bilag 6 (tillægsoversigt): 
Nye stillinger: 
Driftsansvarlige teamledere indplaceres i satsgruppe T – som er samme satsgruppe/tillæg som 
hidtil for teamledere uden driftschef. 
1. – 2. år =  99.899 kr. årligt = 8.324,92 kr. pr. måned 
3. – 5. år = 104.732 kr. årligt = 8.727,67 kr. pr. måned 
6. - flg.år = 111.177 kr. årligt = 9.264,75 kr. pr. måned 
 
Det er samtidig aftalt, at parterne som et periodeprojekt ser på løn og tillægsstrukturen i 
overenskomsten, særligt i forhold til Nukissiorfiits øverste niveau – herunder overvejelser på 
stillinger, der for nu er vanskeligt indplacerbare som eksempelvis ”driftsansvarlige 
teamledere”. 
Det er et fælles ønske at få afdækket potentialet for forenklinger og harmoniseringsmuligheder 
forud for forhandlingerne i 2024. 
Parterne er enige om at optage drøftelser om de strukturelle implementeringsmuligheder i den 
mellemliggende periode. 
 
Projektchefer indplaceres i satsgruppe 2. 
1. – 2. år = 79.277 kr. årligt = 5.081,83 kr. pr. måned 



3. – 5. år = 73.179 kr. årligt = 6.098,25 kr. pr. måned  
6. – flg.år = 79.277 kr. årligt = 6.606,42 kr. pr. måned 
 
Projektledere og el-inspektører indplaceres i satsgruppe 4. 
1. – 2. år = 50.311 kr. årligt = 4.192,58 kr. pr. måned 
3. – 5. år = 56.409 kr. årligt = 4.700,75 kr. pr. måned 
6. – flg.år = 79.277 kr. årligt = 6.606,42 kr. pr. måned 
 
Teamledere indplaceres fremover i satsgruppe t – som er samme satsgruppe/tillæg gruppe 
som hidtil for teamledere med driftschef. 
1. – 2. år =  75.504 kr. årligt = 6.292,00 kr. pr. måned 
3. – 5. år =  90.024 kr. årligt = 7.502,00 kr. pr. måned 
6. – flg.år =100.188 kr. årligt = 8.349,00 kr. pr. måned 
 
Driftskonsulenter indplaceres i satsgruppe 1. 
1. – 2. år =  79.277 kr. årligt = 6.606,42 kr. pr. måned 
3. – 4. år =  94.522 kr. årligt = 7.876,83 kr. pr. måned 
6. - flg.år = 105.194 kr. årligt = 8.766,17 kr. pr. måned 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


