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Krav til OK 2021 

Hermed fremsendes forbundets krav til fornyelse pr. 1. april 2021 of de mellem 

parterne indgaede overenskomster og aftaler. 

Med henvisning til koreplansaftalen mellem Forhandlingsfaellesskabet og KL er de, 

indtil 1. april 2021 gaeldende overenskomster og aftaler, hvorpa der er fremsat krav, 

samtidig rettidigt opsagt. 

Kravene supplerer de generelle krav fra Forhandlingsfaellesskabet. 

Forbundets krav falder i to kategorier. Den forste, FOAs Faelleskrav der retter sig mod 

de fleste of FOAs overenskomster og som er krav der har saerligt opmaerksomhed i 

FOA, mens naeste afsnit retter sig mod de enkelte overenskomster. 

FOA -Faelles krav 

FOA's grupper gar forrest i I0sningen of de borgernaere opgaver i kommunerne. Vi 

holder kommunerne abne hele dognet, alle arets dage og bidrager hver dag til at 

Iofte kommunerne gennem krisen. 
Fordelingen of de generelle Ionstigninger har gennem tiden omfordelt penge vael< fra 

FOA's grupper og samtidig er de kvindedominerende grupper last i det offentlige 

Ionhierarki med ringe mulighed for at fa den hojere Ion de fortjener. Endvidere har 
den lokale Iondannelse medvirket til, at de lavtlonnede og FOA's I<vindedominerede 

grupper har afleveret penge til andre. Derfor skal OK21 medvirke til en mere 

retfaerdig Iondannelse. 

Derfor er det helt afgorende at OK21 indeholder markante aftryk for FOA's grupper. 

Et nyt samarbejde mellem FOA og kommunerne i den enkelte kommune 

Vi ser ind et arbejdsmarked i forandring, hvor alvorlige udfordringer med demografi 

og udvikling i opgaverne, nodvendiggor at FOA og de lokale arbejdsgivere bygger et 

langt taettere lokalt samarbejde om de lokale behov. Samtidig konstaterer vi at nogle 

of de instrumenter vi har satset pa, eksempelvis lokal Iondannelse har fejlet i sin 
nuvaerende form. Udmontningen of lokal Ion ligger alt for lavt og det er i for ringe 

grad lykkedes at bruge lokal Ion, til at Iofte de strategiske malsaetninger om 

eksempelvis rel<ruttering og fastholdelse. Vi onsker derfor at OK21 er afsaet for en 

nytaenkning of det lokale samarbejde, hvor kommuner og FOA's afdelinger tager et 

storre faelles ansvar for lokale udfordringer. 

1) Der onskes en aftale som peger retningen for en revitalisering of det lokale 

samarbejde mellem kommunerne og FOA's afdelinger 

Dato: 

14-12-2020 

Dokumentnummer: 

20/408049-2 

Ref.. 

Asbjorn Andersen 

FOA Overenskomst 

Telefon: 

46972626 
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2) Hojere Ion 

Markant flere skal sikres uddannelse 

Ufag1wrte skal blive fagla?rte 

Uddannelse og tiltag til at styrke rekrutteringen of medarbejdere til de kommunale 

arbejdspladser er overliggeren pa de OK21 resultater sour skal aftales specifikt for 

FOA's grupper: 

Langt flere ufaglaerte skal have en faglaert uddannelse. Derfor skal der aftales: 

3) Ret- og pligt til uddannelse for alle FOA's ufaglaerte grupper 

Karriereveje og efter- og videreuddannelse til alle 

Der mangler karriereveje for medarbejderne indenfor FOA's omrader. Efter- og 

videreuddannelse skal derfor vaere en rettighed og der skal vaere konkrete aftryk i 

den enkelte overenskomst som honorerer de kompetencer som efter- og 

videreuddannelse giver: 

4) Ret til efter- og videreuddannelse 

5) Lon for fuldfort efter- og videreuddannelse 

Nye uddannelser hvor ingen er 

Pa de omrader hvor der i dag mangler erhvervsuddannelser skal parterne tage de 

nodvendige skridt mod nye erhvervsuddannelser. Derfor skal der: 

6) Aftales en erhvervsuddannelse for svpmmebadsassistenter, herunder aftales 

de nodvendige bestemmelser i overenskomsten i forhold til det nye faglaerte 

niveau 

7) Aftales et arbejde som peger den faelles retning mod en erhvervsuddannelse 

pa beredskabsomradet. 

Flere elever skal bidrage til at imodega rekrutteringsudfordringerne 

Et vigtigt element i en samlet indsats er at surge for at sa mange sa muligt sager ind 

pa erhvervsuddannelserne. Derfor skal der aftales en raekke forhold for elever: 

8) Lpnloft til elever under 25 

9) Der aftales en ny Ionmodel for elevlonninger pa det tekniske omrade med 

udgangspunl(t i det partsprojekt som parterne har faerdiggjort i perioden 

10) Der gives Ion under grundforlob 2 i alle tilfaelde 

11) Beskaeftigelseskravet i forhold til voksenelevlon afskaffes 

12) Pa den dogndaekkede del of det paedagogiske omrade, aftales 

arbejdstidsbestemmelser svarende til social- og sundhedsomradet 

13) Der indskrives elevbestemmelser i overenskomsten for maritimt personale 

14) Det droftes om der kan ske en yderligere forenkling of bestemmelser pa 

elevomradet, med henblik pa at skabe et mere enkelt 

administrationsgrund lag og bedre forhold for elever 
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Bedre forhold for ledere 

Ledelse i kommunerne er udfordret og mange steder star de ansatte alene med 

ansvaret for den borgernaere service. For stort ledelsesspaend, for darlige vilkar og 

mangel pa efter- og videreuddannelse er virkeligheden for de fleste of FOA's ledere. 

Derfor skal overenskomstforhandlingerne bidrage til at aendre forholdene for FOA's 

ledere, sa muligheden for naervaerende ledelse styrkes og sa ledelse ses som en 

karrierevej for de ansatte: 

15) Der aftales bedre vilkar for ledere 

16) Ledere sikres ret til faglig supervision og sparring 

17) Overenskomsten for ledere- og mellemledere moderniseres 

18) Der aftales en bred indsats pa ledelsesomradet med henblik pa at styrke 

ledernes mulighed for at bedrive praksisnaer ledelse og understotte staerke 

arbejdspladsfaellesskaber pa de kommunale arbejdspladser 

19) Det droftes om der i overenskomstperioden skal etableres et projel<t med 

henblik pa at forenkle overenskomsterne og sammenskrive udvalgte 

lederoverenskomster pa FOA's omrade 

Forholdene omkring arbejdstid skal forbedres 

Pa social- og sundhedsomradet og den dogndaekkede del of det paedagogiske 

omrade, skal der sikres bedre beskyttelse of den enkeltes frihed og reglerne skal 

vaere mere enkle. 
Manglen pa medarbejdere pa det kommunale arbejdsmarked pavirker i stigende 

grad muligheden for, at medarbejderne kan udfore arbejdet fagligt forsvarligt. 

Samtidig slider det pa de medarbejdere som sl(al forsoge at fa enderne til at modes, 

pa trods of manglen pa kollegaer. Der sker flere forstyrrelser of de ansatte nar de har 

fri og dette skal imodegas. Samtidig er reglerne pa nogle omrader svaere at forsta og 

der onskes mere Idarhed og en storre faelles indsats fra de centrale parter omkring 

tvistlosning og formidling. 

20) Bedre beskyttelse of frihed 

21) Forenkling of regler med henblik pa faerre fortolkningsuenigheder i den 

nuvaerende arbejdstidsaftale, herunder en mere praecis vejledning sa de 

lokale arbejdsgivere bryder reglerne i mindre omfang 

22) En forstaerket partsindsats med fokus pa mere faelles formidling, en storre 

indsats for at lose lokale tvister og tilbud om bistand til de lokale parter ift. 

indgaelse of flere lokale aftaler. 

23) Droftelse of rammer for lokale aftaler med henblik pa at fremme meraktivitet 

og sikre bedre forhold for aflosere og vikarer 

Pa det tekniske omrade skal der laves en ny arbejdstidsaftale 

24) Der aftales et projekt som skal fremkomme med forslag til en ny 
arbejdstidsaftale for tel<nisl< personale i kommunerne. Forskellige modeller 

I<an indga i projektet, herunder muligheden for at koble sig pa de 

arbejdstidsregler der ga=lder for en flerhed of medarbejdere pa den enkelte 
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arbejdsplads, aftaler knyttet op pA de enkelte overenskomster, en ny aftale 

alene for FDA's tel(niske personale eller en ny aftale for tel(nisk personale 

med de parter som i dag er pA regelsaettet. Projektet skal ogsA se saerskilt 

naermere pA mulighederne for at fA aftalt betalt spisepause. Endelig skal 

projektet have en karakter sA det kan fore til aftaleindgaelse ved naeste 

overenskomstforhandling. 

Forhojelse of sa?rydelser 

25) Fremrykning of weekendtillaegget 

26) Forhojelse of saerydelser 

27) Der aftales pension of saerydelser pA alle FOA's overenskomster 

Overenskomsterne skal daekke alle answttelser indenfor FOA's omrade og 

eksisterende overenskomstdaekning skal tage hojde for uddannelser og 

kompetencer 

Der skal aftales folgende: 

28) Overenskomstdaekning of §94 

a) Ansaettelser i henhold til §94 i serviceloven daekkes of Overenskomst for 

Social- og sundhedspersonale 

29) Der aftales et protokollat til Overenskomst for social- og sundhedspersonale, 

hvor vilkarene for paedagogiske assistenter der ansaettes pA aeldre- og 

sundhedsomradet fremgar specifikt, herunder fastlaegges et Ionforlob der 

afspejler de faglaerte kompetencer som de paedagogiske assistenter har, jvf. 

Dagomradet 

For udvalgte faggrupper er der vigtige forhold som skal loses 

Dagplejen 

Der er en raekke forhold omkring overenskomsten for dagplejen som bor forbedres 

og aendres, sA dagplejen styrkes i kommunerne og den enkelte dagplejer far bedre 

vilkar og et arbejdsliv som er i bedre balance: 

30) Overenskomsten for dagplejen moderniseres 

Social- og sundhedshj,-t-lpere 

31) Den faglige profil for social- og sundhedshjaelperne skaerpes. 

a) 	Bilaget om uddannelser revideres sAledes, at teksten "eller som efter 

en konkret vurdering of den ansaettende myndighed pA baggrund of 

gennemgang of anden saerlig relevant uddannelse, sammenholdt med en 

vurdering of pagaeldendes tidligere erhvervsmaessige beskaeftigelse, anses for 

kvalificeret til ansaettelse som social- og sundhedshjaelper." bortfalder. 



Dagplejepxdagoger 

32) Dagplejepaedagoger 

a) 	Lonmodellen for dagplejepaedagoger aendres 

Beredskabspersonale 

33) Beredskabspersonale 
I 

a) 	Det kommunale beredskab er i dag i stort omfang organiseret med 

brug of radighedstjeneste fra hjemmet. Denne organisering er i 

overenskomstperioden blevet udfordret ift. overholdelse af48-timers reglen 

of flere EU- og nationale domme, som har fastslaet, at radighedstjeneste fra 

hjemmet med kort responstid skal betragtes som arbejdstid. Der Onskes pa 

den baggrund en drpftelse med KL om organiseringen of det kommunale 

beredskab i relation til overholdelse of 48-timers reglen 
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I(rav til de enkelte overenskomster og aftaler 
De folgende krav indgar til forhandling om fornyelse of de enkelte overenskomster og 

aftaler og supplerer krav fremsat til FOA-Faelles. 
Krav til faelles overenskomster og aftaler indgaet of forbundet sammen med andre 

Ionmodtagerorganisationer A i nogle tilfaelde ogsA blive fremsendt fra anden side. 

I andre tilfaelde vil det, ved de her fremsendte krav, vaere angivet pA vegne of hvilke 

parter kravene fremsendes. 

Paedagogisk sektor 
458/65.11 
Overenskomst for paedagogiske konsulenter— KL 

1. Hojere pension 

2. HGjere Ion 

3. Praecisering of §12 stk. 2; Bestemmelsen aendres til "fastsaettelse of 

arbejdstiden aftales lokalt herunder honorering for arbejde pA saerlige 

tidspunkter" 

1264/60.11 

1264/63.01 
Aftale om arbejdstidsregler for paedagogisk personale ved daginstitutioner, klubber 
og skolefritidsordninger m.v. samt Aftale om vederlag mv. ved deltagelse i 
koloniophold (dagomradet/ koloni-aftalen) — KL 

	

1. 	Forbedring of arbejdstidsbestemmelserne 

1467/64.11 

1467/64.21 
Aftale om arbejdstid og radighedstjeneste samt aftale om koloni og ferierejser for 
paedagogisk personale ved dogninstitutioner rnx. — KL 

Fremsendes pa vegne of FOA, 3F og Socialpaedagogerne. 

Forholdene omkring arbejdstid skal forbedres 
PA social- og sundhedsomradet og den dogndaekkede del of det paedagogiske omrade 

skal der sikres bedre beskyttelse of den enkeltes frihed og reglerne skal vaere mere 

enkle. Manglen pA medarbejdere pA det kommunale arbejdsmarked pavirl(er i 

stigende grad muligheden for at medarbejderne kan udfore arbejdet fagligt 

forsvarligt og samtidig slider det pA de medarbejdere som skal forsoge at fA enderne 

til at modes, pA trods of manglen pA I(ollegaer. Der sker flere forstyrrelser of de 

ansatte nar de har fri og dette skal imodegas. Samtidig er reglerne pA nogle straek 

svaere at forstA og der onskes mere klarhed og en storre faelles indsats fra de centrale 

parter omkring tvistlosning og formidling. 
PA baggrund of dette fremsender FOA hermed krav til dognarbejdstidsaftalen pA 

vegne of 3F, Socialpaedagogerne og FOA. 

Generelle krav til arbejdstidsaftalen 

	

1. 	Bedre beskyttelse of frihed 
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2. Forenkling of regler med henblik pA faerre fortoll<ningsuenig-heder i den 

nuvaerende arbejdstidsaftale, herunder en mere praecis vejledning sA de 

lokale arbejdsgivere bryder reglerne i mindre omfang. 

3. En forstaerket partsindsats med fokus pA mere faelles formidling, en storre 

indsats for at lose lokale tvister og tilbud om bistand til de lokale parter if. 

indgaelse of flere lokale aftaler 

4. Droftelse of rammer for lokale aftaler med henblil< pA at fremme meral<tivitet 

og sikre bedre forhold for aflosere og vikarer 

Fremsat of FOA 

5. Alle manedslonnede skal vaere fuldt og helt omfattet of arbejdstidsaftalen. 

De indskraenkende bestemmelser om aflosningspersonale skal udgA 

(Arbejdstidsaftalens § 3 og § 9). 

Fremsat of 3F 

6. En opgorelse over det praesterede antal timer foretages ved normperiodens 

afslutning. Opgorelsen udleveres til medarbejderen (Arbejdstidsaftalens § 3, 

stl(. 4). 

Fremsat of 3F 

7. Dagsnorm aendres til mellem 6 og 9 timer med en nedre graense pA 4 timer 

for deltidsansatte (Arbejdstidsaftalens § 4). 

Fremsat of 3F 

8. Bedre beskyttelse of deltidsansatte 

Fremsat of SocialpEdagogerne 

9. Bedre vill<Ar for radighedstjeneste 

Fremsat of Socialpwdagogerne 

10. Udbetaling of FO dage 

Fremsat of Socialpwdagogerne 

Saerydelser 
11. Fremrykning of weekendtillaegget 

12. Forhojelse of saerydelser 

13. Der aftales pension of saerydelser 

Fremsat of FOA 

14. 1.maj, 5. juni, 31. december — sammen regel som for 24. december 

Fremsat of 3F 

15. Fremrykning of tidspunktet for udbetaling of Iordagstillaeg 

Fremsat of Socialpwdagogerne 

16. Forhojelse of saerydelser 

Fremsat of SocialpcTdagogerne 

17. Pension of saerydelser 

Fremsat of Socialpxdagogerne 

18. Nytarsaftensdag (31.12) honoreres som en sognehelligdag 

Fremsat of Socialpwdagogerne 
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19. Tillaeg for aften- og natarbejde skal udbetales, medmindre andet aftales 

lokalt 

Fremsat of Socialpxdogogerne 

Krav til Aftale om deltagelse i koloniophold og ferierejser 

20. Modernisering og forbedring of aftalen. 

Fremsat of 3F 

21. Fagligt Faelles Forbund — 3F bliver part i aftalen. 

Fremsat of 3F 

22. Vederlaget forhojes. 

Fremsat of 3F 

23. Koloniophold/ferierejser medregnes i tjenestetiden. Dog hojst med 14 timer 

pr. dogn. 

Fremsat of 3F 

24. Modernisering og forbedring of aftalen. 

Fremsat of Socialpxdagogerne 

462/67.01 

Paedagogisk personale ved kommunale legepladser — KL 

1. Hojere Ion 

2. Hojere pension 

488/65.01 

Overenskomst for paedagogisk personale i dagplejeordninger og central 

pladsanvisning bortset fra central pladsanvisning i Frederiksberg Kommune — KL 

1. Hojere Ion 

2. Ret til efteruddannelse 

489/66.01 

Overenskomst for dagplejere — KL 

1. Hojere Ion 

1467/64.41 

Overenskomst for omsorgs- og paedagogmedhjaelpere samt paedagogiske 

assistenter— KL. 

Faelles krav til overenskomsten pA vegne of FOA, 3F og Socialpaedagogerne. 

Udfordringerne pA det specialiserede socialomrade er store. 

Vilkarene skal generelt forberedes, og der skal vaere saerligt fokus pA hojere Ion og 

ordnede forhold omkring arbejdstiden. 

Der er for mange ansatte pA deltid og timelon, og der skal ved forhandlingerne findes 

veje til faerre atypiske ansatte pA omradet. 
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Der er store I<rav til de ansatte, der i hverdagen arbejder med mennesker, som har 
alvorlige udfordringer og sarbarheder. Det kraever en styrket indsats i forhold til 

uddannelse samt efter- og videreuddannelse. 

Rammerne for lokal londannelse fungerer ikke tilfredsstillende. Udmontningen of 

lokallon pA omradet er for lav, og den generelle oplevelse er, at de kommunale 

arbejdsgivere ikke prioriterer omradet. Det er nodvendigt, at den lokale Iondannelse 

forandres, sA udmontningen of lokallon stiger og lokallon i hojere grad understotter 

kompetencer, uddannelse og opgaver pA omradet. 

Lon og pension 

1. Der aftales hojere Ion, mender bpr ogs5 vaere en forbedring of 

pensionsbestemmelserne. 

Veje til faerre timelonnede og deltidsansatte 

Det er nodvendigt at se naermere pA anvendelsen of ansatte pA timelpn og andre 

typer of Iostansatte samt manedslonnede med en lav ugentlig beskaeftigelsesgrad, 

der pA det paedagogiske dognomrader er saerlig hoj. 

2. Det droftes hvilke tiltag parterne kan tage sA antallet of timelonnede og 

I0stansatte kan falde. Droftelsen skal udmunde i konkrete initiativer som 

parterne aftaler med henblik pa flere ordinaert ansatte og faerre 

timelonnede. 

Losningen kan eksempelvis v.Tre: 

• Begraensning i brugen of ansaettelser pa meget fA timer, fx alle ny opslaede 

stillinger slas op pA fuldtid 

• Begraensning i brugen of tids- og opgavebegraensede stillinger 

• For at beskyttet deltidsansatte skal § 14, stk. 2 aendres fra "aftales fast 

merarbejde" til "planlaegges fast merarbejde" 

Arbejdstoj: 

3. Indforsel of bel<Iaedningsgodtgorelse. 

Tilretning of overenskomsten: 

4. Overenskomsten tilrettes i henhold til den nye graenseaftale (2020) mellem 

FOA, 3F og Socialpaedagogerne 

5. Overenskomsten tilpasses aendringer i Serviceloven 

Uddannelse: 

Karriereveje og efter- og videreuddannelse til alle 

6. Ret til efter- og videreuddannelse 

7. Lon for fuldfort efter- og videreuddannelse 
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Faelles krav til overenskomsten (FOA og 3F): 

Uddannelse: 
Ufaglxrte skol blive faglxrte 

8. Ret- og pligt til uddannelse 

Elever: 

9. Lonloft til elever under 25 

10. Der gives Ion under grundforlob 2 i alle tilfaelde 

11. Beskaeftigelseskravet if. voksenelevlon afskaffes 

12. Pa den dogndaekkede del of det paedagogiske omrade aftales 

arbejdstidsbestemmelser svarende til social- og sundhedsomradet 

13. Det droftes om der kan ske en yderligere forenkling of bestemmelser pa 

elevomradet, men henblik pa at skabe et mere enkelt 

ad ministrationsgrund lag og bedre forhold for elever 

515/5.64.01 
Overenskomst for paed. personale ved Kobenhavns Kommunes kommunale 

dogninstitutioner m.v. samt for tjenestemaend pa det pagaeldende omrade 

(Specialomradet) — KL 
1. Hojere Ion 

2. Hojere pension 

516/5.60.01 
Overenskomst for paedagogisk personale ved Kobenhavns Kommunes kommunale 

daginstitutioner med tilhorende Tjeneste-mandsaftale, Almenomradet, - KL 
1. Hojere Ion 

2. Hojere pension 

517/69.31 
Overenskomst for paedagogisk uddannet personale i saerlige stillinger — KL 

1. Hojere Ion 

2. Hojere pension 

1264/61.01 
Overenskomst for paedagogmedhjaelpere og paedagogiske assistenter — KL 

1. Hojere Ion 

2. Omlaegning of grundlonstillmg. 

3. kndring of overenskomst titel til Paedagogiske assistenter og 

paedagogmedhjaelpere 

4. Skive- protokollatet indskrives i overenskomsten 

/09.06 
Faellesaftale om lokal Iondannelse med organisationerne i paedagogisk branche — KL 

Der henvises til krav pa FOA Faelles 
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1433/69.01 

OK for paedagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne — KL 

1. Hojere pension 

Social- og sundheds sektor 

572/44.01572/44.02 

Overenskomst for ledende vaerkstedspersonale mv. ved klient-vaerksteder— KL 

samt Aftale for tjenestemandsansatte ledende vaerkstedspersonale - KL 

Der henvises til krav fremsat Dansl< Metal pA vegne of 3F 

576/77.01 

Overenskomst for tilsynsforende assistenter ved forsorgsinstitutioner, herunder 

portOrer ansat i Kobenhavns Kommune — KL 

Der henvises til krav fremsat til FOA-Faelles 

/72.01 

Overenskomst for ledere/mellemledere ansat i den kommunale aeldreomsorg— KL 

Der henvises til krav fremsat til FOA-Faelles 

578/73.01 

Overenskomst for social- og sundhedspersonale — KL 

Der henvises til krav fremsat til FOA-Faelles 

578/79.01 

Arbejdstidsaftale for social- og sundhedspersonale — KL. Krav til denne aftale 

fremgar desuden — evt. i mere specificeret form - of krav til de enkelte 

overenskomster, som daekker personate omfattet of arbejdstidsaftalen. 

Der henvises til krav fremsat til FOA-Faelles 

582/78.01 

Overenskomst om Ion — og ansaettelsesforhold for handicapledsagere — KL 

Der henvises til krav fremsat of 3F pA vegne of begge organisationer 

/09.02 

Aftale om lokal Iondannelse for Social- og sundhedspersonale — KL 

Der henvises til I<rav fremsat til FOA-Faelles 

Kost- Servicesektoren 

Kravene til de folgende overenskomster pA Hus/Ren-omradet fremsendes of FOA pA 

vegne of FOA og 3F. Kravene daekker begge organisationer, medmindre andet er 

bemaerket under kravet. 
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1267/75.01 
41.21 

Overenskomst for husassistenter og Overenskomst for rengoringsassistenter— KL 
Lon 

1. Generelle forbedringer of Ionnen f.eks. forhojelse of grundlonnen 

2. Laengere Ionforlob, f.eks. kvalifikationslon 

3. Forbedringer of muligheden for at medtage anciennitet fra Staten og private 

virksomheder(brancheanciennitet) 

Tillaeg 

4. Fremrykning of weekendtillaegget 

5. Forhpjelse of saerydelser 

6. Der skal lokalt aftales funktionstillaeg for rengoring med saerlig risiko fx ved 

pandemier og lignende 

Dette krav rejses kun of 3F 

7. Bestemmelsen i §5, stk. 2 i overenskomsten for Husassistenter a=_ndres til, at 

tillaegget gives for kokkenledelse, herunder rengoring, menu planlaegning og 

egenkontrol 

Dette krav rejses kun of FOA 

Lokallon 

8. Kvalifikationslon er en varig Ion del, hvilket ikke kan aendres ved lokal 

forhandling. 

9. Lokallon har, for denne gruppe, ikke levet op til de forventninger vi havde til 

den, da det blev indfort. Gruppen har en for lav udmontning, gruppens 

midler flyder til andre grupper, forhandlingssystemet er for tungt og 

tvistel0sningssystemet leverer ikke Iosninger. Vi onsker derfor andre og 

bedre Iosninger pA den lokale Iondannelse. 

Pension 

10. Pensionsindbetalingen forhojes 

11. Flere Iondele gores pensionsgivende 

Saerlige fridage 
12. For ansatte pA dagregler betragtes den 31. december, den 1. maj og 5. juni 

som helligdage hele dognet 

13. For ansatte pA dognomradet betragtes den 31. december, den 1. maj og 5. 

juni som helligdage hele dognet uanset om de arbejder i "KL-omradet", i 

FKKA- omradet (inkl. Frederiksberg Kommune) eller i Kobenhavns Kommune. 

SAfremt det ikke aendres i arbejdstidsreglerne, indskrives det i 

overenskomsten. 

eemxrkning: Safremt der arbejdes disse dage, gives der helligdagsbetaling og 

erstatningsfrihed for dette 
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Arbejdstid 
14. Alt merarbejde honoreres som overarbejde 

15. Helarsansaettelse pa fuldtid for skolerengoringsassistenterne 

16. Skolerengoring-ansaettelsen kan ikke anvendes ved vil<ar — og/eller 

tidsbegraensede ansaettelser 

17. Betalt spisepause 

Uddannelse og kompetenceudvikling 
18. Der udarbejdes skriftlige individuelle udviklingsplaner for den enkelte 

medarbejder 

19. Der indfores ret og pligt til uddannelse of ufaglaerte grupper som minimum 

grundkursus i rengoring og hygiejnekurser. 

20. Serviceaftalevirksomhederne omfattes permanent of Den kommunale 

kompetencefond 

21. Ret til efter- og videreuddannelse 

22. Ved deltagelse pa uddannelse aflonnes deltidsansatte for den faktiske 

uddannelsestid —ved uddannelse pa 37 timer pr. uge aflonnes for 37 timer 

pr. uge. 

Ovrige krav 
23. Den saerlige feriegodtgorelse forhpjes 

24. Der stilles den nodvendige arbejdsbeklaedning til radighed. 

Dette krav rejses kun of 3F 

25. Der indskrives i overenskomsten en passus om, at der skal samarbejdes om 

en arbejdstilrettelaeggelse der bl.a. I<an medvirke til fastholdelse of seniorer, 

og der ivaerksaettes arbejdsmiljomaessige tiltag der modvirker nedslidning. 

Der skal ligeledes sikres forhold der modvirker tempoopskruning ved 

ansattes sygdom og ferier. 

361/75.01 
Ikke faglwrte Ionarbejdere, der er beskaeftiget ved rengorings- og kokkenarbejde 

eller lign. (tidl. FKKA-kommuner) KL 
Lon 

1. Generelle forbedringer of Irpnnen f.eks. forhojelse of grundlonnen 

2. Laengere Ionforlob, f.eks. kvalifikationslon 

3. Forbedringer of muligheden for at medtage anciennitet fra staten og private 

virksomheder(brancheanciennitet) 

Tillaeg 
4. Fremrykning of weel<endtillaegget 

5. Forhojelse of saerydelser 
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6. Der skal lokalt aftales funktionstillaeg for rengoring med saerlig risiko fx ved 

pandemier og lignende 

Dette krav rejses kun of 3F 

7. Bestemmelsen i §5, stk. 2 i overenskomsten aendres til, at tillaegget gives for 

kokkenledelse, herunder rengoring, menu-planlaegning og egenkontrol 

Dette krav rejses kun of FOA 

Lokallon 
8. Kvalifikationslon er en varig Iondel, hvilket ikke kan aendres ved lokal 

forhandling 

9. Lokallon har, for denne gruppe, ikke levet op til de forventninger vi havde til 

den, da det blev indfort. Gruppen har en for lav udmrpntning, gruppens 

midler flyder til andre grupper, forhandlingssystemet er for tungt og 

tvistelpsningssystemet leverer ikke Iosninger. Vi onsker derfor andre og 

bedre Iosninger pA den lokale Iondannelse. 

Pension 
10. Hojere pensionsprocent 

11. Flere Iondele gores pensionsgivende 

Saerlige fridage 
12. For ansatte pA dagregler betragtes den 31. december og 5. juni som 

helligdage hele dognet 

13. For ansatte pA dognomradet betragtes den 31. december, den 1. maj og 5. 

juni som helligdage hele dognet uanset om de arbejder i FKKA- omradet (inkl. 

Frederiksberg Kommune) eller i Kobenhavns Kommune. SAfremt det ikke 

aendres i arbejdstidsreglerne, indskrives det i overenskomsten 

eemxrkning: Safremt der arbejdes disse dage, gives der helligdagsbetaling 

og erstatningsfrihed for dette 

Arbejdstid 
14. Alt merarbejde honoreres som overarbejde 

15. Helgrsansaettelse pA fuldtid for skolerengoringsassistenterne 

16. Skolerengoring-ansaettelsen kan ikke anvendes ved vikar — og/eller 

tidsbegraensede ansaettelser 

17. Betalt spisepause 

Uddannelse og kompetenceudvikling 
18. Der udarbejdes skriftlige individuelle udviklingsplaner for den enkelte 

medarbejder 

19. Der indfores ret og pligt til uddannelse of ufaglaerte grupper som minimum 

grundkursus i rengoring og hygiejnel<urser 
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20. Serviceaftalevirksomhederne omfattes permanent of Den kommunale 

kompetencefond 

21. Ret til efter- og videreuddannelse 

22. Ved deltagelse pa uddannelse aflonnes deltidsansatte for den fal<tiske 

uddannelsestid —ved uddannelse pa 37 timer pr. uge aflonnes for 37 timer 

pr. uge. 

Ovrige krav 
23. Forhojelse of saerlig feriegodtgorelse 

24. Bestemmelserne om beklaedningsgodtgorelse revideres og forenkles 

25. Der gives fri tjenestedragt. 

26. Der indskrives i overenskomsten en passus om, at der skal samarbejdes om 

en arbejdstilrettelaeggelse der bl.a. kan medvirke til fastholdelse of seniorer, 

og der ivaerksaettes arbejdsmiljomaessige tiltag der modvirker nedslidning. 

Der skal ligeledes sikres forhold der modvirker tempoopskruning ved 

ansattes sygdom og ferier 

363/41.51 
Overenskomst for kantineledere og rengoringsledere/- chefer — KL 

1. Grundlpnnen forhojes med 3 Iontrin til Iontrin for kantineledere, 

rengoringsledere og -chefer 

2. Pensionsindbetalingen forhojes 

3. 24 december, 31. december, 1. maj og 5. juni betragtes som helligdage hele 

dognet 

4. Der gives de ansatte ret til seniordage i det kalenderar hvor vedkommende 

bliver 58 ar 

618/41.71 
Overenskomst for erhvervsuddannede Serviceassistenter — KL 
Lon 

1. Generelle forbedringer of Ipnnen f.eks. forhojelse of grundlonnen 

2. Laengere Ionforlob, f.eks. kvalifikationslon 

3. Forbedringer of muligheden for at medtage anciennitet fra Staten og private 

virl<somheder(brancheanciennitet) 

Tillaeg 

4. Fremrykning of weekendtillaegget 

5. Forhojelse of saerydelser 

6. Der indfores en bestemmelse i §5 om, at der skal lokalt aftales et tillaeg for 

funktionen som praktikvejleder 

7. Der skal lokalt aftales funktionstillaeg for rengoring med saerlig risiko fx ved 

pandemier og lignende 

Dette krov rejses kun of 3F 
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Lokallon 

8. Kvalifikationslon er en varig Iondel, hvilket ikke kan aendres ved lokal 

forhandling 

9. Lokallon har, for denne gruppe, ikke levet op til de forventninger vi havde til 

den, da det blev indfrprt. Gruppen har en for lav udmontning, gruppens 

midler flyder til andre grupper, forhandlingssystemet er for tungt og 

tvistelosningssystemet leverer ikke Iosninger. Vi onsker derfor andre og 

bedre 10sninger pa den lokale Iondannelse 

Pension 

10. Hpjere pensionsprocent 

11. Flere Iondele gores pensionsgivende 

12. Daekningsomradet i §9, stk. 2 udvides til at flere. 

eemxrkning: Udvidelsen skal gxlde alle der tidligere har vxret omfattet of 

en pensionsordning, ogs6 selvom det ikke var umiddelbart forud for 

ansxttelsen p6 denne overenskomst, og ogs6 selv om pensionsbetalingen var 

mindre end 12,5% 

Elever 

13. Der gives pension til voksenelever 

14. Lonloft til elever under 25 

Saerlige fridage 

15. For ansatte pa dagregler betragtes den 31. december, den 1. maj og 5. juni 

som helligdage hele dognet 

16. For ansatte pa dpgnomradet betragtes den 31. december, den 1. maj og 5. 

juni som helligdage hele dognet uanset om de arbejder i "KL-omradet", i 

FKKA- omradet (inkl. Frederiksberg Kommune) eller i Kobenhavns Kommune. 

Safremt det ikke aendres i arbejdstidsreglerne, indskrives det i 

overenskomsten 

eemaerkning: Sbfremt der arbejdes disse dage, gives der helligdagsbetaling 

og erstatningsfrihed for dette, p6 samme niveau som arbejde pb 

dpgnomr6det 

Arbejdstid 

17. Alt merarbejde honoreres som overarbejde — dagomradet 

18. Helarsansaettelse pa fuldtid for skolerengoringsassistenterne 

19. Skolerengoring-ansaettelsen kan ikke anvendes ved vikar — og/eller 

tidsbegraensede ansaettelser 

20. Betalt spisepause 
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Senior 

21. Der gives de ansatte ret til seniordage i det kalenderar hvor vedkommende 

bliver 58 Ar 

Uddannelse og kompetenceudvikling 

22. Der udarbejdes skriftlige individuelle udviklingsplaner for den enkelte 

medarbejder 

23. Serviceaftalevirksomhederne omfattes permanent of Den kommunale 

kompetencefond 

24. Ret til efter- og videreuddannelse 

25. Ved deltagelse pA uddannelse aflonnes deltidsansatte for den faktiske 

uddannelsestid —ved uddannelse pA 37 timer pr. uge aflonnes for 37 timer 

pr. uge. 

Ovrige krav 

26. Forhojelse of saerlig feriegodtgorelse 

27. Der stiller den nodvendige arbejdsbeklaedning til radighed. 

28. Der indskrives i overenskomsten en passus om, at der skal samarbejdes om 

en arbejdstilrettelaeggelse der bl.a. kan medvirke til fastholdelse of seniorer, 

og der ivaerksaettes arbejdsmiljomaessige tiltag der modvirker nedslidning. 

Der skal ligeledes sikres forhold der modvirker tempoopskruning ved 

ansattes sygdom og ferier 

/09.08 

Aftale om lokal londannelse pa HUS /Ren omradet — KL + 3F 

Der henvises til krav fremsat under de enkelte overenskomster 

Teknik- og servicesektoren 

518/41.01518/41.02 

Overenskomst for teknisk service samt Aftale for tjenestemandsansat personale 

inden for teknisk service — KL. 

Nye uddannelser hvor ingen er 

Pa de omrader hvor der i dag mangler erhvervsuddannelser skal parterne tage de 

nodvendige skridt mod nye erhvervsuddannelser. Derfor skal der: 

1. Aftales en erhvervsuddannelse for svommebadsassistenter, herunder aftales 

de nodvendige bestemmelser i overenskomsten if. det nye faglaerte niveau 

2. Lpnloft til elever under 25 

Bedre forhold for ledere 

Ledelse i kommunerne er udfordret og mange steder star de ansatte alene med 

ansvaret for den borgernaere service. For stort ledelsesspaend, for dArlige vilkar og 

mangel pA efter- og videreuddannelse er virkeligheden for de fleste of FOA's ledere. 
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Derfor skal overenskomstforhandlingerne bidrage til at aendre forholdene for FOA's 

ledere, sa muligheden for naervaerende ledelse styrkes og sa ledelse ses som en 

karrierevej for de ansatte: 

3. Der aftales bedre vilkar for ledere 

4. Ledere sikres ret til faglig supervision og sparring 

Lon, tillaeg mv. 

5. Hojere grundlon med fuldt gennemslag 

6. Ekstra anciennitets trin efter 4 ar 

7. Lonforlob for uddannede ejendomsserviceteknikkere f.eks. omfattes of 

anciennitetsbestemmelser. 

8. Alle centralt aftalte tillaeg skal ligeledes gaelde fleksjobbere 

Arbejdstid, overarbejde, pauser mv. 

9. Lordagstillaeg gives for hele Iordagen fra kl. 06.00 

10. Saerligt tillaeg for nattevagt 22 - 06 (krav til bade overenskomst og 

Holddriftsaftalen) 

11. Skaerpe formulering omkring dispositionstillaeg. 

12. Betalt frokostpause 

13. 1/5, 5/6, 24- og 31/12 som overenskomstfridage (nedsaettelse of arsnormen) 

14. Minimumsbetaling for udkald bor vaere 4 timer 

15. Overtidshonorering pa 50 procent fjernes. 

Pension 

16. Hojere pensionsprocent 

17. Pension of alle tillaeg 

18. § 10, stk. 1. ordet "umiddelbart" fjernes. 

Uddannelse 

19. Ret til frihed med Ion til uddannelse 

20. Nyansatte skal efter 4 ars ansaettelse tilbydes en erhvervsuddannelse 

Seniorvilkar 

21. Krav om seniordage fra 58 ar 

Arbejdsliv og arbejdsmiljo 

22. Bedre vilkar for erhvervslivreddere (bemaerkning i OK) 

23. Max 30 min bassinvagt 

24. Oget tryghed og sikkerhed ifm. provekrav -> omplacering 

Elever 

25. Bedre Ion til elever under 25 ar 
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Ovrige krav 
26. Funktionsbeskrivelser for den enkelte ansatte 

27. Medarbejdere der afskediges, skal ved ledige stillinger indenfor de forste 26 

uger tilbydes stillingen 

540/33.01/ 
33.02 

Overenskomst for beredskabs- og ambulance-personale samt Aftale for 
tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale — KL 
Erhvervsuddannelse 

1. Der aftales et arbejde, som peger den faelles retning mod en 

erhvervsuddannelse pa beredskabsomradet. 

Lon 

2. Anciennitet — revideret trappemodel med tidligere trinvis stigning 

3. Stigning i grundlonstillaegget for ambulancebehandlere 

Pension 
4. Pension of saerydelser 

Arbejdstid 
5. Varsling of omlaegning of vagter mv., praecisering of reglerne i 

overenskomsten 

6. Afskaffelse of protokollat 6 

Ovrige 
7. Oprydning i titler— under- og overbrandmester afskaffes mv. 

528/40.31 
528/40.32 
Overenskomst for Arbejdsformaend, vejformaend og faglaerte gartnerformaend m.fI. 
samt Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformaend, vejformaend og faglaerte 
gartnerformaend m.fl. — R 

1. 2 Iontrin pa grundlonnen 

2. Hojere pension 

3. Ret til uddannelse 

4. Bedre normeringer 

1550/04.89 
Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og radighedsvagt i 
hjemmet— KL 

1. Der aftales et projekt som skal fremkomme med forslag til en ny 

arbejdstidsaftale. Forskellige modeller kan indga i projektet, herunder 
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muligheden for at koble sig pa de arbejdstids-regler der gaelder for en flerhed 

of medarbejdere pa den enkelte arbejdsplads, aftaler knyttet op pa de 

enkelte overenskomster, en ny aftale alene for (FOA's tel(niske 

personale/naevn egen overenskomst) eller en ny aftale for personale med de 

parter som i dag er pa regelsaettet. Projektet skal ogsa se saerskilt naermere 

pa mulighederne for at fa aftalt betalt spisepause. Endelig skal projektet have 

en karakter sa det kan fore til aftaleindgaelse ved naeste 

overenskomstforhandling. 

Lon, tillaeg mv. 
2. Tillaeg for arbejde i forskudt tid haeves (§ 14) 

3. Tillaeg for radighedsvagt haeves (§ 16) 

4. Tidspunkt for Lordagstillaeg fremrykkes 

Arbejdstid, overarbejde, pauser mv. 
5. Det skal tydeliggores hvornar 1. skifte slutter/2. skifte begynder (§ 5) 

6. Forskellen mellem norm og turnusperiode tydeliggores: (§ 6) 

Ny bemxrkning: 

Normperiode er den periode hvori arbejdstiden planla gges for den enkelte. 

Turnusperiode er den periode hvori den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid 

opgores. 

7. Det skal praeciseres i hvilke tilfaelde det forkortede varsel pa 72 timer kan 

finde anvendelse (§ 8) 

8. Fristen for varsling of aendringer pa 72 timer forlaenges (§ 8) 

9. Afregningen of radighedsvagt haeves fra 3:1 

10. Hvis radighedsvagt betales i stedet for afregning med tid, skal betalingen 

svare til vaerdien of tid. 

Pension 
11. Pension of ulempeydelser, radighedstillaeg mv. 

Seniorvilkar 
12. Erstatningsfrihed ved holddrift og tillaeg for radighedsvagt: 

En medarbejder der er fyldt 60 ar kan va?Ige at honoreringen for holddrift og 

radighedsvagt sker ved nedswttelse of den ugentlige arbejdstid eller ved 

opsparing til afspadsering. 

Ovrige krav 
13. Bilag A 

Bilaget og beregningen of den opsparede vaerdi of fridage tilpasses den nye 

ferieaftale 
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14. Radighedsvagt, Kapitel 3 & 4 justeres, sa kapitlet kommer i 

overensstemmelse med gaeldende lovgivning og retspraksis. 

530/42.01 
530/42.02 
Overenskomst for maritimt personale — KL, Aftale for tjenestemandsansat maritimt 
personale — KL 
Lon, tillaeg mv. 

1. Weekend tillaeg fra fredag Id. 17.00 

2. Overtid afregnes med 50 % for aIle Iontrin (ogsa over trin 39) 

Arbejdstid, overarbejde, pauser mv. 
3. For delt tjeneste ydes en godtgorelse pa 32,16 kr. pr. pabegyndt time mellem 

de 2 dele of tjenesten 

4. Betalt spisepause 

5. Mindste vagtlaengde 6 timer 

6. Delt tjeneste afskaffes 

Pension 
7. Afskaffelse of pensions karens 

8. Hojere pensionsind beta ling 

Ovrige krav 
9. Ret til orlov i 3 maneder, og med krav om at kan vende tilbage til sit 

nuvaerende job. 

531/5.40.01-6.40.01 
Overenskomst/aftale for specialarbejdere i Kobenhavns Kommune og 
Frederiksberg Kommune — KL 
Lon, tillaeg mv. 

1. Forhojelse of grundlonnen 

2. Forhojelse of saerlig feriegodtgorelse 

Arbejdstid, overarbejde, pauser mv. 
3. Arbejdstiden skal kendes 4 uger forud for tjeneste 

4. Betalt frokost 

5. Overarbejde honoreres med 100 

Pension 
6. Forhojelse of pensionsprocent 

7. Fjernelse of karensbestemmelser 



Uddannelse 

8. Formaliseret ret til uddannelse 

Seniorvilkar 

9. 4 seniordage skal vaere fra starten of det fyldte 58 Ar 

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjg. i ARRIVA 

Danmark A/S — KL 

Lon, tillaeg mv. 

1. Hojere grundlon 

2. Obligatorisk kvalifikationslon efter 5 Ars beskaeftigelse 

3. Der indfores skal bestemmelser for funktions- og kvalifil<ationslon §§ 4 & 5 

Arbejdstid, overarbejde, pauser mv. 

4. Overarbejdstillaeg haeves til 100 

5. Frit valgs tillaeg forhojes 

Uddannelse 

6. Ret til frihed med Ion til uddannelse 

Seniorvilkar 

7. Den enkelte ansatte sikres mulighed for, at de i de sidste 5 Ar of arbejdslivet 

kan konvertere pensionsind beta lingen til enten frihed eller hojere Ion. 

8. Ved reduktion i timetallet ved senioraftaler indbetales fuld pension of 

funktionstillaeg, kvalifikationstillaeg mv. 

9. Seniordage fra 58 Ar 

546/41.91546/41.92 

Overenskomst for Trafi kkontro I lore r/d riftsassiste nte r samt Aftale for 

tjenestemandsansatte Trafikkontrollorer/driftsassistenter — KL 

Lynn, tillaeg mv. 

1. Hojere Ion 

2. Indforelse of anciennitets Iontrin 

3. Fremrykning of Iordagstillaeg 

4. Haevelse of ulempeydelser 

Arbejdstid, overarbejde, pauser mv. 

5. Mulighed for 4 dages arbejdsuge. 

Uddannelse 

6. Ret til 2 ugers uddannelse pr. ansaettelses Ar. 

Lokal Londannelse 

7. Afskaffelse of lokal Ion 

8. Afskaffelse of engangstillaeg 

-22- 
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547/5.40.61 

Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere, Kbh. samt Aftale for 
tjenestemandsansatte kedel-, maskin- og motorpassere, Kbh. — KL 
Lon, tillaeg mv. 

1. Forhojelse of grundlon. 

Arbejdstid, overarbejde, pauser mv. 

2. 35 timers arbejdsuge. 

3. Lordagstillaeg fremrykkes 

4. Ulempetillaeg haeves 

Pension 

5. Pensionsindbetaling haeves 

Seniorvilkar 

6. 4 seniordage fra start 

/40.12 
Aftale for handvaerkere m.fl. samt Protokollat vedr. tjenestemandsansatte faglaerte 
Ionarbejdere, Kbh. — KL 
Lon, tillaeg mv. 

1. Haevelse of grundlon 

2. Forhpjelse of Saerlig Feriegodtgprelse 

Arbejdstid, overarbejde, pauser mv. 
3. Nedsaettelse of ugentlig arbejdstid 

4. Tidspunkt for beta ling of Iordagstillaeg fremrykkes 

5. Ulempetillaeg forhojes 

Pension 

6. Forhojelse of pensionsprocent 

Seniorvilkar 

7. Man skal have 4 seniordage fra starten 

519/ 

Overenskomst/aftale for buschaufforer ved Odense Bybusser samt aftale for 

tjenestemandsansatte buschaufforer ved Arhus Sporveje og Odense Bybusser — KL 
Lon, tilling mv. 

1. Grundlon haeves med fuldt gennemslag 

2. Skal bestemmelser indfores under Funktions- og Kvalifil<ationslon 

3. Belob til vask of tjenestedragt 

Arbejdstid, overarbejde, pauser mv. 
4. Mindste vagtlaengde saettes til 6 timer 

5. Hojeste vagtlaengde sa=_ttes til 9 timer 

6. 12 % of samlede tjenestetid skal vaere pause 
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Pension 

7. Frit valgs tillaegget forhojes 

8. Den enkelte ansatte sikres mulighed for, at de i de sidste 5 Ar of arbejdslivet 

kan I<onvertere pensionsindbetalingen til enten frihed eller hojere Ion 

Uddannelse 

9. Ret til frihed med Ion til uddannelse 

Seniorvilkar 

10. Seniordage fra 58 Ar 

Ovrige krav 

11. Der skal skabes ensartethed mellem arbejdstidsaftale og holddriftsaftale 

12. Der skal skabes ensartethed mellem tjenestemandsaftale og overenskomst 

f.el<s. ved opgorelse of forskudttids tillaeg. 

09.07 

Faellesaftale om lokal Iondannelse for det tekniske omrade — KL 

Der henvises til krav fremsat til FOA-Faelles 

Der tages i ovrigt folgende forbehold: 

• Forbehold for at rejse modkrav i forhold til krav fra arbejdsgiverside. 

• Forbehold for at rejse krav som konsekvens of aendring of relevant lovgivning 

og domspraksis. 

• Forbehold for at rejse krav som konsekvens of de generelle forhandlinger 

mellem Forhandlingsfaellesskabet og KL. 

• Forbehold for at rejse krav som konsekvens of indgaelse of aftaler i ovrigt pA 

det offentlige arbejdsmarked. 

• Forbehold for at rejse krav ved FOAs tvaergaende forhandlinger, rejst ved 

FOAs specielle forhandlinger 

• Forbehold for at rejse krav rejst pA andre overensl<omstomrader 
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FOAs krav inkl. bilag indsaettes pa OK21 portalen. Vi anmoder om at modtage 

arbejdsgiverkrav elektronisk pa folgende mailadresse: 

OK21@foa.dk  

Safremt der skulle opsta problemer med fremsendelsen kan 

Asbjorn Andersen i FOA-Overenskomst kontaktes pa 

asan@foa.dk, eller pa 

direkte telefon: 46972268, eller pa 

mobil: 26723101 

eller 

Heidi Lux Friis pa 

hlfr@foa.dk  

direkte telefon: 46972402, eller pa 

mobil: 28566567 

Med venlig hilsen 

Mona Striib 
	

Jakob Bang 

Forbundsformand 
	

Forhandlingschef 
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