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Fornyelse pr. 1. april 2013 af overenskomster og
aftaler indenfor Forhandlingskartellets område
Den 25. februar 2013 er der indgået forlig
med Forhandlingskartellet.

-

Forliget indeholder bl.a. følgende ændringer:
Dækningsområde
Navigatører ved Ærøfærgerne omfattes af overenskomsten med virkning
fra 1. april 2013.
Løn
Med virkning fra 1. januar 2014 gives
et grundlønstillæg til følgende grupper:
- For Kort- og Landmålingsteknikere hæves grundløn 22 + 3.000 kr.
til 22 + 4.000 kr. (31/3 2000niveau)
- For Skov- og landskabsingeniører
hæves grundløn 35 til grundløn 35
+ 900 kr. (31/3 2000-niveau)
- For Maskinmestre hæves grundløn
29 til grundløn 29 + 2.000 (31/3
2000-niveau)
Pension
Med virkning fra 1. januar 2014 forhøjes pensionen for følgende grupper:
- Ledende medarbejdere i idræts-,
kultur- og fritidssektoren med
0,18% til 16,55%.

Søfartens ledere med 0,20% til
17,00%.
Jordbrugsteknologer med 0,24%
til 16,35%.
Maskinmestre med 0,15% til
17,45%.

Kravet om beskæftigelsesgrad præciseres således, at det klart fremgår, at
den sammenlagte forudgående beskæftigelse regnes inden for de seneste
8 år fra ansættelsen.
Højere individuel arbejdstid
Bestemmelsen om højere individuel
arbejdstid ændres til at arbejdstid indgås mellem den ansatte og ansættelsesmyndigheden.
Der kan først indgås aftale om højere
individuel arbejdstid efter 3 måneder.
Arbejdstidsprojekt
Under forudsætning af, at parterne
kan opnå den fornødne bevilling, er
der enighed om, at der i overenskomstperioden iværksættes et personalepolitisk projekt om forenkling af
bestemmelserne om arbejdstid, overarbejde og forskudt tid.
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Den videre proces
Forligene skal nu godkendes af parternes kompetente forsamlinger. For
KL’s vedkommende er det KL’s Lønudvalg og Kommunernes Lønningsnævn.
Kontaktpersoner i KL
Eventuelle spørgsmål vedrørende
ovenstående kan rettes til:
Konsulent Allan Graversen,
tlf. 33 70 32 20, e-mail: awg@kl.dk
Konsulent Tina Vester Jensen,
tlf. 33 70 337 29, e-mail: tvj@kl.dk
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