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KL 

Forlig om fornyelse af overenskomst og aftale for assistenter, mestre og 
driftsledere m.fl. 

Repræsentanter for ovennævnte organisationer og repræsentanter for KL. 

FORHANDLINGSPROTOKOL 

Parterne er enige om at indstille aftaler og overenskomster fornyet på føl-
gende vilkår. Fornyelserne sker inden for rammerne af KTO-forliget af 16. 
februar 2015. 

1 PENSION 
Pensionsbidrag for pensionsberettigede assistenter, mestre og driftslede-
re m.fl. forhøjes pr. 1. april 2016 med 0,54%. 

U4ft 	 0,862 mio. kr. 

2 DIGITALISERING — OPSIGELSESBESTEMMELSER I OVER-
ENSKOMSTERNE 
I overensstemmelse med forliget mellem KL og Forhandlingsfællesska-
bet af 16. februar 2015 pkt. 10.4 er parterne enige om, at overenskom-
stens opsigelsesbestemmelser tilpasses Lov om Offentlig Digital Post. 

Derfor indsættes følgende bestemmelser i overenskomstens/overens-
komstens § 20: 

"Stk. 2 
Meddelelse om uansøgt afsked fremsendes til den ansatte. Frem-
sendes meddelelsen digitalt, orienteres den ansatte om, at medde-
lelsen kan videresendes til organisationen ved dennes eventuelle 
inddragelse i sagen. Hvis meddelelsen fremsendes pr. brev vedlæg-
ges en kopi af meddelelsen, som den ansatte kan udlevere til orga-
nisationen ved dennes eventuelle inddragelse i sagen. 
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Stk. 3 
Når den ansatte meddeles uansøgt afskedigelse, jf. stk. 2, underret-
tes organisationen skriftligt herom. Underretningen skal indeholde 
sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af af-
skedigelsen er til stede, medmindre oplysningerne strider mod den 
tavshedspligt, som følger af lovgivningen, herunder tavshedspligt 
med hensyn til personligè forhold. 

Tilbageholder den afskedigende myndighed tavshedsbelagte oplys-
ninger, orienteres organisationen herom i forbindelse med under-
retningen. Samtidig underr' ettes om, at den ansatte er orienteret 
om, at meddelelsen kan videresendes/kopien af brevet kan udleve-
res til organisationen. 

Bemærkning: 
Underretningen til organisationen sker digitalt. 

Navn, CVR-nummer på organisationen. 
Underretningen til organisationen indeholder som 
hidtil oplysninger, der gør det muligt at identificere 
den ansatte." 

3 PERSONALEPOLITISK PROJEKT 
Parterne er enige om at gennemføre en analyse af arbejdstidsregler på 
dagområdet. Formålet er at afdække, om det er muligt at skabe en for-
enlding, en ensartethed og en smidighed af reglerne. 

Projektet vil have fokus på: 

D Ensartede arbejdstidsregler på tværs af forskellige medarbejder-
grupper, herunder på sammenlignelige arbejdsområder og arbejds-
pladser. 

• Enkle og mere smidige arbejdstidsregler, der afspejler den tillid, der 
er mellem ledere og medarbejdere og øger arbejdstidsreglernes an-
vendelighed. 

D Personale der selv tilrettelægger opgaveudførelsen. 

Projektet vil se på de grundlæggende interesser, bekymringsfelter og be-
hov, som medarbejdere og ledere har i forhold til arbejdstidsreglerne. 
Der kan blandt andet ses på konkrete forslag til reviderede regler, så evt. 
regelændringer er kendte og gennembearbejdede før 0.18. 

Parterne skal kvalificere beregningsgrundlaget på arbejdstidsområdet. 
Arbejdet kan bl.a. tage udgangspunkt i de tal, som KRL kan stille til rå-
dighed. 

Parterne er enige om at arbejde for at igangsætte et fællesprojekt med 
deltagelse af relevante faglige organisationer, der afdækker eventuelle 
muligheder og barrierer i forhold til at forenkle arbejdstidsreglerne. Pro-
jektet skal lede frem mod, at der ved 0.18 søges aftalt nye arbejdstids-
regler. Der aftales derfor et § 6 projekt ved 0.15, som har til formål at 
danne grundlag for eventuelle forhandlinger ved 0.18. 
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Projektet gennemføres i regi af AUA under forudsætning af, at parterne 
efter ansøgning kan opnå den fornødne bevilling. 

4 GENNEMSNITSLØNGARANTI 
Assistenter, mestre og driftsledere m.fl. er omfattet af gennemsnitslønga-
rantigruppe nr. 112471. 

Der indgår 0,864 mio. kr. i gennemsnitsløngarantien. 

5 IKRAFTTRÆDEN OG ØKONOMI 
Hvor intet andet er nævnt, træder ændringerne i kraft pr. 1. april 2016. 

Samlet udgift udgør 0,40 % af lønsummen. 

Puljeopgørelse og puljebelastning fremgår af bilag a. 

6 AFSLUTNING 
Forliget er indgået under forudsætning af en samlet ramme for orga-
nisationsforhandlingerne under et på 0,40 °Å af lønsummen. 

Parterne er enige om, at samtlige krav hermed er afhandlet. 

I forbindelse med redaktionen af overenskomsten, kan der foretages for-
enklinger og redaktionelle ændringer i det omfang, der kan opnås enig-
hed herom. Parterne er enige om, at dette ikke i væsentlig grad må for-
sinke udsendelsen af overenskomster og aftaler, da parterne lægger me-
get vægt på en hurtig udsendelse. 

Der udarbejdes en tidsplan for redigeringen og udsendelsen af aftalerne. 

Aftaler og overenskomster med bilag, kutymer og sædvaner, der ikke po-
sitivt er omtalt i ovenstående, og som er opsagt af parterne, er aftalt vi-
dereført efter 31. marts 2015, dog med de justeringer der er en konse-
kvens af de aftalte ændringer. 

Parterne er enige om, at samtlige udvekslede arbejdspapirer i forbindelse 
med udarbejdelse af nærværende forlig med tilhørende bilag er bortfal-
det. 

Parterne er enige om at indstille til de kompetente forsamlinger, at for-
nyelsen af ovennævnte overenskomst og aftale sker på de vilkår, der er 
anført ovenfor. Arbejdsgiverne har tilkendegivet, at såfremt nærværende 
aftale ikke bliver godkendt, starter forhandlingerne herefter med ud-
gangspunkt i den nugældende overenskomst og aftale. 
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Bilag a 
Puljeopgørelse og puljeanvendelse 

Pulje 
	 Mio. kr. 

0,40 % af lønsum 
	

0,864 

I alt 
	

0,864 

Puljeanvendels e Mio. kr. 
Pension 0,54 % 0,862 
Restpulje overføres til 0.18 0,002 

I alt 0,864 
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