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Bemyndigelse til at forhandle og indgå aftaler på det statslige område 

Du er bemyndiget til af forhandle og aftale 

Løn 
• Varige og midlertidige pensionsgivende funktions- og kvalifikationstillæg  
• Forhåndsaftaler i forbindelse med funktions-og kvalifikationstillæg 
• Resultatløn og engangsvederlag  
• Aftaler for ansatte på gammelt lønsystem  

o Pensionsgivende kvalifikationstillæg ved nyansættelser og væsentlig stillingsændring 
o Engangsvederlag 

• Overordnede principper og politikker for lokal løndannelse 
• Som TR skal du godkende tillægsaftaler for special-og chefkonsulentstillinger på nyt lønssytem 
• Det er muligt for TR, at indgå aftale om, at personlige tillæg i form af varige og midlertidige funktions-

og kvalifikationstillæg samt engangsvederlag aftales direkte mellem leder og medarbejder. En sådan 
aftale om lokale forhandlingsregler skal sendes til IDA, der inden 10 hverdage kan gøre indsigelse 
mod aftalen  
 

Aftaler 
• Generel lokal aftale om frivillige fratrædelsesordninger  
• Konkrete individuelle fratrædelsesaftaler under forudsætning af, at de berørte er medunderskrivere 

af aftalerne  
• Generel lokal aftale om seniorordninger  
• Konkrete individuelle aftaler om seniorordninger under forudsætning af, at de berørte er medunder-

skrivere af aftalerne  
• Lokalaftaler som fx arbejdstidsaftaler, personalepolitik og aftale om plustid  
• § 29 aftaler: Aftaler om fravigelse af overenskomstens bestemmelse. Overenskomstpartnerne drøf-

ter forsat omfanget af denne bestemmelse, så kontakt derfor gerne sekretariatet for nærmere råd-
givning. Kopi af § 29 aftaler skal indsendes til sekretariatet 

 

Du er IKKE bemyndiget til at forhandle og aftale 

• Tillæg der ikke er pensionsgivende (bortset fra resultatløn og engangsvederlag)  
• Tillæg der ikke reguleres som øvrige løndele  
• Indplacering på basislønsinterval og tillæg til special- og chefkonsulenter, medmindre konsulenten 

har givet TR fuldmagt til at forhandle for sig  
• Åremålstillæg og – vilkår  
• Tillæg til chefer som har personaleledelse  

 

Under fravær 

Under dit fravær kan din suppleant forhandle og indgå aftaler på dine vegne. Bemyndigelsen kan ikke vide-
regives til andre.  
 

Bemyndigelsen er godkendt 

Bemyndigelsen er godkendt af IDA Offentlig, d. 11. september 2015 
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Kontakt IDA 

Kontakt gerne IDA i forhold til sparring, spørgsmål og vejledning. Dette gælder selvfølgelig også, hvis du er i 
tvivl om rækkeviden af din bemyndigelse.  
 
IDA kan kontaktes på tlf.: 3318 4848 eller via http://ida.dk/om-ida/kontaktmuligheder-og-aabningstider  
 

 
Med venlig hilsen  
 
Ingeniørforeningen, IDA 


