
KL 	 FOA — Fag og Arbejde 
Fagligt Fælles Forbund — 3F 

Tid: 	 Den 19. februar 2013 kl. 10.00 

Sted: 	 KL 

Emne: 	 Delforlig pr. 1. april 2013 vedrørende forhold, som er forhandlet med 
FOA Fælles og 3F for overenskomster indgået mellem KL og FOA — Fag 
og Arbejde og Fagligt Fælles Forbund — 3F. 

Deltagere: 	 Repræsentanter for FOA — Fag og Arbejde, Fagligt Fælles Forbund — 3F 
og repræsentanter for KL. 

FORHANDLINGSPROTOKOL 

Med forbehold for, at der indgås forlig om fornyelse af alle overenskomster 
og aftaler mellem KL og FOA, KL og 3F og KL, FOA og 3F, er parterne 
enige om at indstille følgende til godkendelse, idet fornyelserne sker inden 
for rammerne af KTO-forliget af 16. februar 2013. 

1. SAMMENSKRIVNING AF OVERENSKOMSTER/AFTALER 
MV. 
1.1. 	Hjemmedagplejere 
Overenskomst for hjemmedagplejere (66.11) ophæves pr. 31. marts 
2013. 

Hjemrnedagplejere overføres pr. 1. april 2013 til et nyt selvstændigt 
protokollat til Overenskomst for pædagogmedhjælpere og pædagogi-
ske assistenter (61.01) Endelig tekst aftales ved bordene. 

Mht. 0.13-resultatet for hjemmedagplejere henvises til særskilt protokol-
lat. 

1.2. Portører og gymnastikpædagoger 
Overenskomst for portører og gymnastikpædagoger i Københavns 
Kommune ophæves pr. 31. marts 2013. 

Portører 
Portører overføres pr. 1. april 2013 til Overenskomst for tilsynsførende 
assistenter ved forsorgsinstitutioner i et nyt selvstændigt protokollat for 
portører ansat i Københavns Kommune. Endelig tekst aftales ved bor-
dene. 

Gymnastikpædagoger 



Stillingsgruppen "gymnastikpædagoger" udgår. 
De gymnastikpædagoger, der pr. 31. marts 2013 var ansat i Københavns 
Kommune, overføres til Overenskomst for social- og sundhedspersona-
le pr. 1. april 2013. Medarbejderne bevarer i forbindelse med overførslen 
pr. 1. april 2013 deres hidtidige samlede faste løn inklusive tillæg, så læn-
ge de er i deres hidtidige stilling. Ændres deres beskæftigelsesgrad, æn-
dres deres løn inklusive tillæg tilsvarende. 

Fremtidige ansættelser af medarbejdere i stillinger med gymnastikpæda-
gogfunktioner pr. 1. april 2013 skal ske i henhold til ovennævnte over-
enskomst for social- og sundhedspersonale, og som udgangspunkt med 
en indplacering som ikke-uddannet social- og sundhedspersonale med 
funkdons- og kvalifikationstillæg i henhold til Aftale om lokal løndannel-
se for social- og sundhedspersonale. 

Mht. 0.13-resultatet for portører og gymnastikpædagoger henvises til 
særskilt protokollat. 

2. LOKAL LØNDANNELSE 
2.1. Aftale om lokal løndannelse for social- og sundhedspersonale og 
Aftale om lokal løndannelse for hus/ren-området 
Aftale om lokal løndannelse for social- og sundhedspersonale og Aftale om 
lokal løndannelse for hus/ren-området videreføres i overenskomstperioden 
1. april 2013 — 31. marts 2015 med følgende ændring af § 16, stk. 2, (niveau 
2): 

"Stk. 2 
Bilægges interessetvisten ikke, kan organisationsrepræsentanter fra 
begge parter tilkaldes med henblik på medvirken i en lokal for-
handling mellem ansættelsesmyndigheden og (lokale) repræsentan-
ter for den forhandlingsberettigede organisation. En af parterne 
kan kræve den lokale forhandling afholdt inden for en frist af 3 
uger efter forhandlingen i stk. 1. 

Bemærkning: 
[0.13]Forhandlingen kan afvikles således, at alene den cen-
trale organisationsrepræsentant deltager. Forinden forhand-
lingens afvikling har sagen været drøftet mellem KL og orga-
nisationen med henblik på klarlæggelse. [0.13]" 

Parterne er enige om at arbejde for, at de centrale B-parter i aftalerne om 
lokal løndannelse i fællesskab etablerer et AUA § 6 projekt i perioden med 
det formål at modernisere bilag 1 om det lokale økonomiske råderum. 
Elementer fra Fælleserklæring af 13. februar 1998 kan indgå heri. 

Projektets formål er at opdatere bilagene til et samlet bilag med et nutidigt 
sprogbrug og udfolde forståelsen, herunder elementerne der indgår i det 
lokale råderum, således at de lokale forhandlere får et nutidigt redskab, der 
kan understøtte de lokale forhandlinger og anvendelsen af den lokale løn-
dannelse på de kommunale arbejdspladser. 

Projektet omfatter ikke reglerne for lokal løndannelse. 



Parterne udarbejder en projektbeskrivelse, og projektet søges gennemført 
inden sommerferien 2013. 

2.2. Aftale om lokal løndannelse for pædagogisk område og Aftale 
om lokal løndannelse på det tekniske område: 
Parterne er enige om at indstille fornyelse på samme vilkår som ovenfor an-
ført. 

3. ELEVER 
3.1. Øvrige ansættelsesvilkår 
Bestemmelsen "øvrige ansættelsesvilkår" gældende for elever omfattet af 
lov om erhvervsuddannelser i nedenstående overenskomster er harmonise-
ret i overensstemmelse med vedlagte bilag 3.1. 

• Overenskomst for brand- og ambulancepersonale i Københavns og Fre-
deriksberg kommuner (5/6.33.01) 

• Overenskomst for teknisk service (41.01) 

• Overenskomst for erhvervsuddannede serviceassistenter og elever 
(41.71) 

• Overenskomst for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 
(61.01) 

• Overenskomst for dagplejere (66.01) 

• Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale legepladser i 
Aarhus og Københavns Kommuner (67.01) 

• Overenskomst for social- og sundhedspersonale (73.01) 

Udkast til bestemmelsen "øvrige ansættelsesvilkår" er endvidere udarbejdet 
til: 

• Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske 
assistenter (64.41), og parterne vil indstille teksten til at være en del af 
forliget på dette område, hvor også SL er part, og 

• Overenskomst for beredskabspersonale i basis- og mesterstillinger ved 
de kommunale redningsberedskaber (33.01) og parterne vil indstille tek-
sten til at være en del af forliget på dette område, hvor også DOBL er 
part. 

3.2 Barsel 
Parterne er enige om, at elever omfattet af følgende overenskomster omfat-
tes af Aftale om fravær af familiemæssige årsager: 

Overenskomst for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 
Overenskomst for dagplejere 
Protokollat for hjemmedagplejere 
Overenskomst for beredskabspersonale i basis- og mesterstillinger ved de 
kommunale redningsberedskaber 
Overenskomst for brand og ambulance. 
Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale legepladset i Aar-
hus og Københavns Kommuner 



Parterne er enige om at arbejde for, at elever omfattet af overenskomst for 
omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter og over-
enskomst for håndværkere ligeledes omfattes af Aftale om fravær af famili-
emæssige årsager. 

Udgift: 

1,718 mio. kr . 

3.3 Udgift til løn til GVU-elever 
Pr. 1. januar 2014 ændres lønnen til GVU- elever til følgende beløb i 
31/3 2000-niveau: 

Pædagogmedhjælpere samt omsorgs- og pædagogmedhjælpere 

Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 

Ugesats 3.797 3.861 3.913 3.994 4.048 

Dagsats 759 772 783 799 810 

Dagplejere 

Alle grupper 

Ugesats 3.896 

Dagsats 779 

Hjemmehjælpere 

Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 

Ugesats 4.024 4.040 4.052 4.071 4.081 

Dagsats 805 808 810 814 816 

Parterne er enige om, at såfremt arbejdsgiverens ret til refusion af lønud-

giften ændres genforhandles aftalen. 

Udgift: 

2,360 mio. kr . 

3.5 Elevlønninger 
Parterne opfordrer parterne ved de enkelte organisationsforhandlinger til at 
afsætte et beløb til lønløft til elever. 

3.6 Ferieregler for elever med feriedagpenge 
Parterne er enige om det hensigtsmæssige i at præcisere følgende retsstilling: 

"En elev, der har optjent ret til feriedagpenge inden uddannelsen, hat ikke 
ret til at få udbetalt feriedagpenge under ferie i elevforholdet i de perioder, 
eleven har ret til at få løn under ferien efter ferieaftalens 42. En arbejdsgi-
ver, der skal betale løn til en elev under ferie, kan derfor ikke modregne i 
elevens feriedagpenge, da disse ikke kommer til udbetaling " 



Præcisetingen indskrives i KL's ferievejledning, og KL vil i løbet af foråret 
udsende en information herom til kommunerne, ligesom FOA og 3F vil 
orientere deres medlemmer. 

3.7 Underretning af FOA/3F forud for ophævelse af uddannelsesaf-
tale 
Ophør af uddannelsesaftale reguleres i henhold til lovgivningen. 

Der indføres følgende ny bestemmelse i overenskomsterne, der træder i 
kraft ved overenskomsternes udsendelse: 
"FOA — fag og Arbejde/Fælles Fagligt Forbund — 3F skal høres forud for 
en påtænkt ophævelse af en elevs uddannelsesaftale. 

Bemærkning: 
Høringen sendes til: 
FOA- Fag og Arbejde 
Staunings Plads 1-3 
1790 København V 
ForhaO0 1 foa.dk  

Eller 

Fælles Fagligt Forbund — 3F 
Kampmannsgade 4 
1790 København V 
den.offentlige.gruppe@3f.dk  

Manglende underretning kan ikke forfølges fagretligt. 

4. NEDSÆTTELSE/AFSKAFFELSE AF PENSIONSKARENS 
FOR MÅNEDSLØNNEDE 

Parterne er enige om at afskaffe pensionskarens for månedslønnede, så-
ledes at der på sigt ydes fuld pension til månedslønnede kommunalt an-
satte af de pensionsberettigede løndele med virkning fra ansættelsen. 

4.1 Nedsættelse af minipension/dobbeltkarens 
I nedenstående overenskomst forhøjes minipensionen med 0,48 %. Par-
terne er enige om at forhøje minipensionen tilsvarende ved de kommen-
de overenskomstfornyelser med henblik på afskaffelse af minipensionen. 

• Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte 
brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. 

Parterne vil i de kommende overenskomstperioder arbejde for afskaffel-
se af kommunale minipensionsordninger/dobbeltkarens i overenskom-
sterne, samt afskaffelse af højere alderskrav end 21 år. 

4.2 Afskaffelse af minipension/dobbeltkarens 
Med virkning fra 1. januar 2014 afskaffes minipensionsordnin-
ger/dobbeltkarens i følgende overenskomster: 



• Overenskomst for teknisk service 
• Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgn-

institutioner mv. 

Ved 0.13 vil parterne arbejde for afskaffelse af minipensionsordnin-
gen/dobbeltkarens i Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. 
ved klientværksteder. 

4.3 Nedsættelse af pensionskarens 
Med virkning fra 1. januar 2014 reduceres pensionskarensen fra 1 år til 
10 måneder for månedslønnede ansatte i følgende overenskomster: 

• Overenskomst for social- og sundhedspersonale 
• Overenskomst for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner 
• Overenskomst for gymnastikpædagoger og portører 
• Overenskomst for rengøringsassistenter 
• Overenskomst for ikke-faglærte 
• Overenskomst for husassistenter 
• Overenskomst for erhvervsuddannede serviceassistenter 

• Overenskomst for handicapledsagere 
• Overenskomst for teknisk service 
• Overenskomst for maritimt personale 
• Overenskomst for specialarbejdere i Københavns Kommune og Fre-

deriksberg Kommune 
• Overenskomst for dagplejere 
• Nyt protokollat om hjemmedagplejere 
• Overenskomst for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 
• Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i 

Københavns Kommune (almenområdet) 

• Ved 0.13 vil parterne arbejde for at reducere pensionskarensperio-
den fra 1 år til 10 måneder i Overenskomst for omsorgs- og pæda-
gogmedhjælpere, Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. 
ved klientvirksomheder og Overenskomst for beredskabspersonale i 
basis- og mesterstillinger. 

4.4 Afskaffelse af pensionskarens 
Med virkning fra 1. januar 2014 afskaffes pensionskarensen for måneds-
lønnede ansatte i følgende overenskomster: 

• Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale lege-
pladser i Aarhus og Københavns Kommuner 

• Overenskomst pædagogisk personale ved kommunale døgninsti-
tutioner mv. 

4.5 Præcisering af pensionskarens 
ars reglen i alle overenskomsternes karensbestemmelser præciseres, sa-

ledes at det klart fremgår, at den sammenlagte forudgående beskæftigelse 
regnes inden for de seneste 8 år fra ansættelsen. 

Der indføres endvidere en ny bestemmelse i overenskomsterne, der tager 
højde for tidligere opnået pension, jf. bilag 4.5. 



Udgift 
15,828 mio. kr . 

5. PENSION AF SÆRYDELSER 
For månedslønnede pensionsberettigede social- og sundhedspersonale, til-
synsførende assistenter ved forsorgshjem, portører, rengøringsassistenter, 
husassistenter, ikke-faglærte og erhvervsuddannede serviceassistenter omfat-
tet af Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og 
handicapområde, kostproduktion mv. forhøjes pensionen af de lønafhængi-
ge særydelser: aftentillæg og nattillæg med 2% fra 2% til 4%. 

Udgift: 
23,656 mio. kr. 

6. DELPENSION OG OVERENSKOMSTDÆKNING AF PENSI-
ONISTER 

Parterne er enige om, at følgende tekst indsættes i de kommunale overens-
komster i pensionsbestemmelserne, hvor FOA og/eller 3F er parter, og 
hvor bestemmelsen ikke fmdes i forvejen: 

"Bestemmelseme i § y om pension gælder ikke for pensionerede tjeneste-
mænd i staten, amter/regioner, kommuner og statsfinansierede eller kon-
cessionerede virksomheder, der får udbetalt tjenestemandspension og an-
dre, der får udbetalt egenpension eller understøttelse fra en pensionsord-
ning, det offentlige har ydet bidrag til." 

Parterne er endvidere enige om at tilføje nedenstående tekst i forlængelse af 
ovenstående, når pensionsselskaberne har indført mulighed for delpension. 

"Ansatte på delpension betragtes ikke som pensionerede i relation til oven- 
stående og er derfor omfattet af overenskomstens pensionsbestemmelser." 

7. Overenskomstdækning af navigatører — overenskomst for maritimt 
personale og Forhandlingskartellets overenskomst 

KL tager initiativ til afholdelse af et møde med FOA - Fag og Arbej- 

de og Søfartens Ledere inden den 1. maj 2013 med henblik på at drøfte, 

hvorledes nye kommunale færgeruter skal håndteres med hensyn til 

overenskomstdækningen af navigatører. Samtidig drøftes, hvorledes det 

skal fremgå af henholdsvis overenskomst for maritimt personale og 

Forhandlingskartellets overenskomst. 

8. Overenskomst for brand- og ambulancepersonale i Københavns og 
Frederiksberg kommuner. 

Der tilføres kr. 300.000 til puljen til fornyelsen af Overenskomst og af-

tale for brand- og ambulancepersonale i Københavns og Frederiksberg 

kommuner. Hermed et der kompenseret fuldt ud for forhøjelsen af den 

pligtige afgangsalder, som blev aftalt ved 0.11. 



9. DØGNARBEJDSTID 
Parterne er enige om, at de centrale arbejdstidstegler på døgnområdet på 
sigt søges forenklet og harmoniseret, så regelsættet bliver bedre tilpasset til 
områdets behov, samtidig med at det bliver lettere at forstå og anvende for 
ledere, vagtplanlæggere og medarbejdere. 

Parterne er enige om at arbejde for at igangsætte et fællesprojekt med delta-
gelse af alle relevante faglige organisationer, der afdækker evt, barrierer i 
forhold til at forenkle og forandre arbejdstidsreglerne. Projektet skal lede 
frem mod, at der ved 0.15 søges aftalt nye arbejdstidsregler, så de centrale 
bestemmelser i højere grad er ens for medarbejderne på de døgndækkede 
områder i kommunerne. 

Der aftales derfor et 6 projekt ved 0.13, som har til formål at forberede 
forhandlingerne ved 0.15. 

Parternes krav til døgnarbejdstid er hermed afhandlet. 

10. PROTOKOLLAT OM FLEKSJOB 
I de overenskomster mellem parterne, hvor protokollat om flexjob fmdes, 
konsekvenstettes protokollatet som følge af fleksjobreformen, Bilag 10. 

Parterne er enige om, at videreføre følgende for medarbejdere ansat i fleks-
job efter 1. januat 2013: " Opmærksomheden henledes på de gældende an-
sættelsesvilkår og forudsætninger for oprettelse af fleksjob i rammeaftalen 
om socialt kapitel, herunder at forholdet mellem antallet af ordinært ansatte 
og ekstraordinært ansatte har været drøftet i det øverste medindflydelsesor-
gan. Denne drøftelse kan også finde sted i andre medindflydelsesorganer ef-
ter begæring fra de ansatte.". 

Videreførelsen kan evt, ske i en aftale om vilkår for ansatte i fleksjob, ansat 
efter 1. januar 2013. 

11. MIDLER TIL VÆRKSTEDSLEDERE 
Der afsættes midler til Overenskomst for værkstedsledere til særskilt anven-
dels e. 

Udgift 
0,286 mio. kr . 

12. PERSONALEPOLITISKE PROJEKTER 
Under forudsætning af, at parterne kan opnå den fornødne bevilling samt, at 
der mellem parterne kan opnås enighed om projektbeskrivelset, er der enig-
hed om i overenskomstperioden at iværksætte følgende personalepolitiske 
projekt: 

FOA og KL er enige om at overføre 0.11 projektet om velfærdsledelse og 
den dertil hørende økonomi, til et 0.13 projekt. Det anbefales, at det oprin-
delige projekts udgangspunkt — "fokus på ledemes hverdag og ledelsespark-
sis, herunder de muligheder, problemer og dilemmaer, disse ledere oplever" 



— tænkes sammen med det formål og indhold, der er beskrevet i "Partssam-
arbejde om Udvikling af Kerneydelser (PUK)" aftalt mellem KT, og KTO 
ved 0.13, samt med evt, beslægtede projekter i Væksthus for ledelse. 

13. GENNEMSNITSLØNGARANTI 
./. 	De midler, der er anvendt i dette forlig, indgår i gennemsnitslønningerne 

som det fremgår af Bilag 13. 

14. IKRAFTTRÆDEN OG ØKONOMI 
Økonomiske ændringer, se bilag 14, træder i kraft, når midlerne til organisa-
tionsforhandlingerne er til rådighed 1. januar 2014. Øvrige ændringer træder 
i kraft 1. april 2013, dog træder pkt. 3.7 i kraft ved overenskomstens udsen-
delse. 

Der arbejdes på at etablere en kompetenceudviklingsfond. Hvis dette ikke 
sker, indgår organisationsmidlerne ved de enkelte borde. 

I forbindelse med redaktionen af overenskomsterne, kan der foretages for-
enklinger og redaktionelle ændringer i det omfang, der kan opnås enighed 
herom. 

Parterne er enige om, at samtlige udvekslede arbejdspapirer i forbindelse 
med udarbejdelse af nærværende delforlig med tilhørende bilag er bortfaldet. 

København den  4i 020 

For 	 For 
KL 	 FOA — Fag og Arbejde 

Megtom 
For 

F — Fagligt Fælles Forbund 

) 



BILAG 3.1 ELEVER 

33.01, Overenskomst for beredskabspersonale i basis- og mesterstillinger ved de kommuna-
le redningsberedskaber, kapitel 4, § 42. Øvrige ansættelsesvilkår (elever) 
Stk. 
Elever er omfattet af følgende bestemmelser: 

§ 12 	Arbejdstid 

5 15 	Barns 1. og 2. sygedag 

5 18 	Udrustning og uniform 

Aftaler i Protokollat om generelle ansættelsesvilkår gælder efter deres indhold. Aftalerne er oplistet 

bilag X. 

Stk. 2 
Elevforholdet er desuden omfattet af følgende aftaler: 

1. Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område (09.07) 

2. Aftale om befordringsgodtgørelse for elever (28.01) 

5.33.01/6.33.01, Overenskomst for brand- og ambulancepersonale i Københavns og Frede-
riksberg Kommuner, kapitel 4, § 36. Øvrige ansættelsesvilkår (elever) 
Stk. 
Elever er omfattet af følgende bestemmelser: 

§ 12 	Arbejdstid 

§ 15 	Barns 1. og 2. sygedag 

5 18 	Udrustning og uniform 

Aftaler i Protokollat om generelle ansættelsesvilkår gælder efter deres indhold. Aftalerne er oplistet 

i bilag X. 

Stk. 2 
Elevforholdet er desuden omfattet af følgende aftaler: 

1. Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område (09.07) 

2. Aftale om befordringsgodtgørelse for elever (28.01) 

41.01, Overenskomst for teknisk service, kapitel 5, § 41. Øvrige ansættelsesvilkår (elever) 

Stk. 
Elever er omfattet af følgende bestemmelser: 

§ 12 	Arbejdstid 

§ 14 	Arbejde i forskudt tid mv. 

5 17 	Beklædning 

18 	Barns 1. og 2. sygedag 

Aftaler i Protokollat om generelle ansættelsesvilkår gælder efter deres indhold. Aftalerne er oplistet 

i bilag X. 

Stk. 2 
Elevforholdet er desuden omfattet af følgende aftaler: 

1. Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område (09.07) 

2. Aftale om befordringsgodtgørelse for elever (28.01) 

1 0 



41.71, Overenskomst for erhvervsuddannede serviceassistenter og -elever, kapitel 4, § 33. 
Øvrige ansættelsesvilkår (elever) 
Stk. 

Serviceassistentelever er omfattet af følgende bestemmelser: 

§ 11 	ATP 

§ 14 	Barns 1. og 2. sygedag 

§ 15 	Tjenestefrihed 

Aftaler i Protokollat om generelle ansættelsesvilkår gælder efter deres indhold. Aftalerne er oplistet 
i bilag X. 

Stk. 2 

Elevforholdet er desuden omfattet af følgende aftaler: 
1. Aftale om lokal løndannelse for hus/ren-området (09.08) 
2. Aftale om befordringsgodtgørelse for elever (28.01) 

61.01. Overenskomst for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, kapitel 4, § 28 

Øvrige ansættelsesvilkår (elever) 

Stk. 

Elever er omfattet af følgende bestemmelser: 

§ 13 	ATP 

§ 16, stk. 1 Tjenestefrihed 

Stk. 2 
De på praktikstedet gældende regler vedrørende løn under sygdom og barns 1. og 2. sygedag, finder 
tilsvarende anvendelse for praktikanter. 

Stk. 3 

Aftalerne i Protokollat om generelle ansættelsesvilkår (04.00) gælder efter deres indhold, jf. dog stk. 
4 og 5. 

Aftalerne er oplistet i Bilag X. 

Stk. 4 Ansættelsesbreve 
Elevkontrakten udgør ansættelsesbrevet. 

Stk. 5 Ferie 
Ferie afholdes i videst muligt omfang uden for praktikperioden. 

Stk. 6 

Elevforholdet er desuden omfattet af følgende aftaler 

1. Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område (09.06) 

2. Aftale om befordringsgodtgørelse for elever (28.01) 

64.41, Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter, 
kapitel 4, § 29 Øvrige ansættelsesvilkår (elever) 
Stk. 

Elever er omfattet af følgende bestemmelser: 

§ 15 	ATP 

§ 18 	Fraværsgodtgørelse 
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§ 21, stk. 1 Tjenestefrihed 

Stk. 2 
De for ansatte efter overenskomsten på praktikstedet gældende bestemmelser vedrørende løn un-

der sygdom og barns 1. og 2. sygedag finder tilsvarende anvendelse for prakfikanter. 

Stk. 3 
Aftaler i Protokollat om generelle ansættelsesvilkår gælder efter deres indhold, jf. dog stk. 4. 

Aftalerne er oplistet i bilag X. 

Stk. 4. Ansættelsesbreve 
Elevkontrakten udgør ansættelsesbrevet. 

Stk. 5 
Elevforholdet er desuden omfattet af følgende aftale: 

1. Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område (09.06) 
2. Aftale om befordringsgodtgørelse for elever (28.01) 

66.01, Overenskomst for dagplejere, Protokollat 2, Ny §, Øvrige ansættelsesvilkår (elever) 

Stk. 
Elever er omfattet af følgende bestemmelser: 

	

§ 13 	ATP 

§ 26, stk. 1 Tjenesteffihed 

	

27 	Udgifter ved deltagelse i kursus 

Stk. 2 
De regler, der gælder på praktikstedet vedrørende løn under sygdom og barns 1. og 2. sygedag, 
finder tilsvarende anvendelse for praktikanter. 

Stk. 3 
Aftalerne i Protokollat om generelle ansættelsesvilkår (04.00) gælder efter deres indhold, jf. dog stk. 
4 og 5. 

Aftalerne er oplistet i Bilag X. 

Stk. 4 Ansættelsesbreve 
Elevkontrakten udgør ansættelsesbrevet. 

Stk. 5 Ferie 
Ferie afholdes i videst muligt omfang uden for praktikperioden. 

Stk. 6 
Elevforholdet et desuden omfattet af følgende aftaler 

1. Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område (09.06) 
2. Aftale om befordringsgodtgørelse for elever (28.01) 

73.01, Overenskomst for social- og sundhedspersonale, kapitel 4, § 31. Øvrige ansættelses-

vilkår (elever) 

Stk. 
Elever er omfattet af følgende bestemmelser: 
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§ 3, stk. 4 og 5 Løn 

§ 12 	ATP 

§ 15 	Barns 1. og 2. sygedag 

§ 16 	Tjenestefrihed 

§ 17 	Udgifter ved tjenesterejser 
§ 18 	Tjenestedragt 
§ 19 	Telefon 

§ 20 	Transport 

Bemærkning: 

Elever omfattes kun af § 18 om tjenestedragt under praktikken. 

Aftaler i Protokollat om generelle ansættelsesvilkår gælder efter deres indhold. Aftalerne er oplistet 
i bilag X. 

Stk. 2 

Elevforholdet er desuden omfattet af følgende aftaler: 
1. Aftale om lokal løndannelse for social- og sundhedspersonale (09.02) 
2. Aftale om befordringsgodtgørelse til elever (28.01) 
3. Aftale om lønforholdene for visse elever (under 18 år) (28.21) 
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BILAG 3.1 — Elever - Oplistning af aftaler i Protokollat om generelle ansættelsesvilkår 

Aftale og nr. Omfatter 

elever? 

1 Ansættelsesbreve (04.11) Ja 

2 Lønninger (04.30) Ja 

Decentral løn (04.25) udgår nej 

3 Løngaranti for ansatte omfattet af 

opgave- og strukturreformen (04.32) 

og Løngaranti for ansatte i jobcentre 

(04.33) 

nej 

4 Beskæftigelsesanciennitet (04.40) Aftalespm 

5 Midlertidig tjeneste i højere stilling 

(funktion) (04.51) 

nej 

6 Lønberegning/lønfradrag (04.38) Ja 

7 Åremålsansættelse (04.50) nej 

8 Supplerende pension (04.72) nej 

9 Opsamlingsordningen (26.01) nej 

10 Gruppeliv (04.74) Ja 

11 Tilrettelæggelse af arbejdstid (04.81) Ja 

12 Decentrale arbejdstidsaftaler (04.82) Ja 

13 Deltidsarbejde (04.83) nej 

14 Deltidsansattes adgang til højere tje- 

nestetid (04.85) 

nej 

15 Tidsbegrænset ansættelse (04.84) nej 

16 Merarbejde for tjenestemænd uden 

højeste tjenestetid (21.52) 

nej 

17 Konvertering af ulempetillæg (04.86) Ja 

18 Tele- og hjemmearbejde (04.87) Ja 

19 Ferie (05.12) Ja 
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20 Barsel mv. (05.13) og barselsudligning 

(05.14) 

Ja 

21 Tjenestefrihed uden løn (05.15) Aftspm 

22 Seniorpolitik (05.21) Kun Kap 5 

23 Integrations- og oplæringsstillinger 

(05.25) 

Nej 

24 Befordringsgodtgørelse (05.71) Ja 

25 Kompetenceudvikling (05.31) nej 

26 Socialt kapitel (05.41) nej 

27 Virksomhedsoverenskomster (05.51) Ja 

28 Retstvistaftalen (05.61) Ja 

29 Aftale om kontrolforanstaltninger 

(05.65) 

Ja 

30 SU og tillidsrepræsentanter (05.80) la 

31 MED og tillidsrepræsentanter (05.86) Ja 

32 Sammenhængende personalepolitisk 

drøftelse 

Ja 

33 Aftale om trivsel og sundhed (05.35) Ja 

34 Statistikgrundlag for de lokale lønfor- 

handlinger (04.39) 

Bemærkning: 

Protokollatet om generelle ansættel-

sesvilkår findes i KL's Løn og Persona-

le, afsnit 04.00. 

Ja 
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BILAG 4.5 

Pension 

Stk. 
Ansættelsesmyndigheden opretter pensionsordning i Pensionskassens navn for: 

1. "stillingsbetegnelse", som 

a) er fyldt 21 år, og 

b) har mindst 1 års sammenlagt forudgående beskæftigelse i kommuner, amter og regi-
oner (mindst 8 timer i gennemsnit pr. uge) inden for de seneste 8 år. 

Det samlede pensionsbidrag udgør xx,xx% af de pensionsgivende løndele. Egetbidra-
get udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag. 

Pensionsordningen oprettes med virkning fra den 1. i den måned, hvor alle betingel-
serne er opfyldt hele måneden. 

2. 'stillingsbetegnelse"som en gang har været optaget i en kommunal eller amtslig/regional 
pensionsordning efter at have opfyldt beskæftigelseskravet i stk. 1, litra b i denne over-
enskomst eller en anden overenskomst med samme beskæftigelseskrav. 

Bernærkning: 
Dokumentation for at karenskravet i punkt 2 er opfyldt, kan ske ved fremvisning 
af pensionsoversigt. 

Det bemærkes, at stk. 1, nr. 2 indsættes i de overenskomster, som ikke allerede har en 

tilsvarende bestemmelse. 
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BILAG 10, Protokollat, Aftale om vilkår for medarbejdere ansat i fleksjob før 1. januar 2013. 

Stk. 

For medarbej dere ansat i fleksjob [0.13] før 1. januar 2013 [0.13]henledes opmærksomheden på 

de gældende ansættelsesvilkår og forudsætninger for oprettelse af fleksjob i rammeaftalen om soci-

alt kapitel, herunder at fotholdet mellem antallet af ordinært ansatte og ekstraordinært ansatte har 

været drøftet i det øverste medindflydelsesorgan. Denne drøftelse kan også fmde sted i andre med-
indflydelsesorganer efter begæring fra de ansatte. 

Stk. 2 

Parterne et enige om, at ansatte i fleksjob, som i forhold til deres beskæftigelseskvote opfylder de 

arbejdsmæssige forudsætninger for aflønning i tilsvarende jobs på normale vilkår, forudsættes at 

indgå i de årlige lønforhandlinger og ikke alene være aflønnet på grundløn i længere tid. 

Stk. 3 

Hvis en af de lokale parter vægrer sig ved at indgå i reelle forhandlinger om løn- og ansættelsesvil-

kår, herunder forhandling om funktions- og kvalifikationsløn, samt eventuelle lokale forhåndsafta-

ler, kan den anden part begære, at de centrale overenskomstparter bistår i en fornyet lokal forhand-
ling. 

Det forudsættes, at der foreligger et uenighedsreferat som grundlag for de centrale parters deltagel-
se. I uenighedsreferatet skal hver af parterne redegøre for deres synspunkter på, hvorfor en ansat 

opfylder ellet ikke opfylder de arbejdsmæssige forudsætninger for aflønning i tilsvarende job på 
normale vilkår. 

København, den XX 2013 

For 

KL 

For 

ORG 
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BILAG 13 Gennemsnitsløngaranti 

GSN-gruppe Overenskomstgruppe I alt / kr. i hele tusin- 

der 

Centrale lønmidler 

112511 Social- og sundheds-

personale 

112511 Tilsynsførende assi-

stenter 

Gymnastikpædagoger 

og portører 

112531 Kantineledere og ren-

gøringschefer 

112521 Hus/ren 

Handicapledsagere 

132431 Teknisk service 

Brand og ambulance 

Beredskabspersonale 

Maritimt personale 

112411 Specialarbejdere 

112231 Hjemmevejledere 

Ledende værkstedsper-

sonale 

112212 Pædagogmedhjælpere 

og pædagogiske assi-

stenter 

Legepladspersonale 

112232 Omsorgs- og pæda-

gogmedhjælpere samt 

pædagogiske assisten-

ter 

112221 Dagplejere 

Hjemmedagplejere 

112211 Pædagogisk personale i 

København 

112421 Håndværkere 
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