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Mellem Restaurationsbranchens Forbund og KL indgås følgende tiltrædelsesaftale: 

1. Restaurationsbranchens Forbund tiltræder den til enhver tid gældende 
overenskomst for økonomaer, ernæringsassistenter og ernæringsassistentelever 
indgået mellem Kost & Ernæringsforbundet og KL for så vidt angår den del af 
overenskomsten, der vedrører ernæringsassistenter. 

2. Tiltrædelsesaftalens område er uddannede smørrebrødsjomfruer og catere, der 
ansættes som henholdsvis smørrebrødsjomfruer eller catere i basisstillinger i KL’s 
forhandlingsområde. Tiltrædelsesaftalen omfatter stillinger, der er opslået som 
uddannet smørrebrødsjomfru eller cater. 

Tiltrædelsesaftalens område er alene stillinger, der ellers vil være dækket af Kost & 
Ernæringsforbundets forhandlingsområde.  

Bemærkning: 
Stillingsopslag, der henvender sig til flere faggrupper, herunder uddannede 
smørrebrødsjomfruer og catere, kan besættes som henholdsvis uddannet 
smørrebrødsjomfru eller cater, hvis en uddannet smørrebrødsjomfru eller cater 
vælges til stillingen.  

3. Tiltrædelsesaftalens område er endvidere elever, der er under uddannelse til 
gastronom med speciale som cater eller smørrebrødsjomfru, jf. Bekendtgørelse om 
uddannelse til gastronom nr. 1194 af 15. december 2000.  

4. Smørrebrødsjomfruer og catere, der er omfattet af tiltrædelsesaftalens område, får 
løn- og ansættelsesvilkår svarende til de vilkår, der gælder for ernæringsassistenter. 
Elever, der er omfattet af tiltrædelsesaftalens område, får løn- og ansættelsesvilkår 
svarende til de vilkår, der gælder for ernæringsassistentelever. 

5. Pensionsbidrag indbetales til: 

Pen Sam Gruppen forsikringsaktieselskab, Jørgen Knudsens Vej 2, Postboks 282, 
3520 Farum 

Smørrebrødsjomfruer og catere, der før 1. april 2006 har fået oprettet en 
pensionsordning i Pensionskassen for økonomaer mv., kan fortsætte hermed.  

6. Restaurationsbranchens Forbund er forhandlingsberettiget i forhold til 
smørrebrødsjomfruer, catere og elever, der er omfattet af tiltrædelsesaftalens 
område. 

7. Tiltrædelsesaftalen gælder ikke for smørrebrødsjomfruer og catere, der ansættes i 
stillinger som ernæringsassistent, kostfaglig eneansvarlig eller kostfaglig leder. Disse 
stillinger er dækket af Kost & Ernæringsforbundets forhandlingsområde i henhold 
til overenskomst for økonomaer og ernæringsassistenter samt Fællesoverenskomst 
for ledere i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion 
mv. 

8. Tiltrædelsesaftalen gælder fra 1. april 2006. For elever gælder tiltrædelsesaftalen for 
elevkontrakter, der træder i kraft den 1. april 2006 eller senere. 

9. Tiltrædelsesaftalen kan skriftligt opsiges af aftalens parter med 3 måneders varsel til 
en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts 2008. 



74.02 
O.05 

11/2006 
Side 3 

 

København, den 2. marts 2006 

 
For 

KL 

Kjeld Hansen 

Ingelise Sørensen 
 

For 

Restaurationsbranchens Forbund 

Nils Lønstrup 


