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Resultatpapir til fornyelse af organisationsaftale mellem Det Konge-
lige Teater og Dansk Metal for Det Kongelige Teaters teaterteknikere  
 
 
Organisationsaftale mellem Det Kongelige Teater og Dansk Metal for Det Kon-
gelige Teaters teaterteknikere gældende for perioden 2011-2013 videreføres for 
perioden 2013-15 med nedenstående ændringer: 
 
1. Der tilføjes et bilag til organisationsaftalen, der gælder for overenskomstpe-

rioden, om arbejdet hen imod at indføre Ny Løn i forbindelse med næste 
overenskomstfornyelse. Af bilaget skal blandt andet fremgå følgende: 
 

a. Parterne forpligter sig til at arbejde for, at der fra centralt hold 
afsættes puljemidler til overgangen til Ny Løn.  

b. Parterne er enige om, at man i perioden bruger §§ 12, 13 og 14 i 
cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer ved udmønt-
ning af teaterpuljen. Der er enighed om, at puljen derudover 
kan anvendes som hidtil. 

c. Parterne er enige om at optage forhandlinger om udmøntning 
af teaterpuljen senest den 1. september 2013. 

d. Parterne er enige om, at fælleserklæringen fra 2008 (bilag til 
cirkulæret om rammeaftaler om Nye Lønsystemer) finder an-
vendelse. Forhandlingsresultatet skal dog kunne rummes inden 
for teaterpuljens rammer. 

e. Der udarbejdes i løbet af perioden en lønpolitik efter drøftelse 
mellem parterne. Arbejdet forankres i SU, men det sikres, at de 
relevante tillidsrepræsentanter er involveret i arbejdet.   

 
2. Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra begge parter for at 

kulegrave spørgsmålet om, hvorvidt teatret har indbetalt til et forkert pensi-
onsselskab. Arbejdet påbegyndes senest den 1. juni 2013. 
 

3. Skalatrin 22 i organisationsaftalen bortfalder pr. 1. april 2013. Omkostning 
ved fjernelse af skalatrinnet finansieres af teaterpuljen. 
 

4. Der foretages en gennemskrivning af organisationsaftalen, som begge parter 
deltager i. I den forbindelse indskrives tilføjelsen til § 19 om, at ”ledelsen 
udarbejder inden sæsonstart årsplanen under inddragelse af tonemestre-
nes tillidsrepræsentant”. Gennemskrivningen skal være tilendebragt senest 
den 1. november 2013. 
 

5. Der tages såvel økonomisk som indholdsmæssigt forbehold for resultatet af 
forhandlingerne mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes 
Fællesudvalg, samt forbehold for Finansministeriets endelige godkendelse 
af forhandlingsresultatet. 
 

  
København, den 8. marts 2013 
 
 
Det Kongelige Teater           Dansk Metal 
Erik Jacobsen   Ole Rosschou 


