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O.05 delforlig med FOA, opretning arbejdstidsaftalen
KL og FOA har indgået delforlig til
løsning af de utilsigtede konsekvenser
ved ikrafttræden af arbejdstidsaftalen
for ansatte i kommunernes ældre-,
sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. pr. 1. april 2003,
hvor nogle medarbejdere i aften- og
nattevagt gik ned i løn eller ikke fik
den forventede lønfremgang.
Forliget indeholder, at der i overenskomsten for social- og sundhedspersonale indføres et nyt centralt aftalt
pensionsgivende funktionstillæg til alle faste aften- og nattevagter.
Tillæggene i 31/3 2000-niveau udgør
årligt:
Social- og sundhedsassistenter m.fl.
4.800 kr., Social- og sundhedshjælper
m.fl. 5.600 kr. og ikke-uddannede
6.000 kr.
Afgrænsningen af grupperne og afgrænsningen af faste aften- og nattevagter kan læses i forliget på
www.kl.dk/325253.
Tidspunktet for tillæggenes ikrafttræden aftales senere i forbindelse med
det samlede forhandlingsresultat for
social- og sundhedspersonale.

De lokale aftaler, der er indgået for at
imødegå problemstillingen, ophører/bortfalder på det tidspunkt, hvor
tillæggene træder i kraft. Dette gælder
uanset om dette fremgår af de lokale
aftaler eller ej, og uanset om der er
taget forbehold herfor.
De lokalt indgåede aftaler, der efter
deres ordlyd bortfalder pr. 1. april
2005, forlænges indtil det tidspunkt,
hvor tillæggene træder i kraft.
Såfremt der lokalt er indgået aftaler,
som efter deres ordlyd ikke bortfalder, og som ud fra en samlet vurdering stiller en allerede ansat bedre end
nærværende aftale skal der lokalt optages forhandling om håndtering heraf.
Lokal uenighed om afgrænsningen
”faste aften- og nattevagter” eller om
hvorvidt lokale aftaler, som ikke
bortfalder, og som ud fra en samlet
vurdering stiller en allerede ansat
bedre end nærværende aftale behandles efter tilsvarende principper som
interessetvister vedrørende ny løndannelse.
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