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§ 1. Hvem er omfattet af aftalen

Stk. 1
Aftalen omfatter alle ansatte inden for Forhandlingsfællesskabets forhandlingsområde,
som er ansat
1. i KL’s forhandlingsområde,
2. i virksomheder, som har bemyndiget KL til med bindende virkning at indgå
overenskomster mv., og som er omfattet af en kommunal overenskomst eller
3. på selvejende institutioner mv., med hvilke Københavns Kommune har indgået
driftsoverenskomst, og hvor det af driftsoverenskomsten fremgår, at de kommunale
overenskomster gælder.
Bemærkning:
KL’s forhandlingsområde er alle kommuner, alle kommunale fællesskaber i
henhold til den Kommunale Styrelseslovs § 60, trafikselskaber, alle
selvstyrehavne og alle selvejende dag- og døgninstitutioner for børn og unge
og selvejende institutioner for voksne, som kommunen har indgået driftsaftale
med, og hvor løn- og ansættelsesvilkårene er omfattet af Kommunernes
Lønningsnævns tilsyn.
KL meddeler organisationerne med kopi til Forhandlingsfællesskabet, når der
indgås serviceaftale med en virksomhed.
I forhold til ansatte i virksomheder, jf. pkt. 2, er det en forudsætning for
aftalens anvendelse, at den enkelte overenskomst omfatter disse virksomheder.
Oversigt over virksomheder, som har afgivet bemyndigelse til KL, jf. pkt. 2,
findes i KL’s Løn og Personale, afsnit 01.30.

§ 2 Anvendelse

Stk. 1.
En ansat, der
1) Udsendes til udlandet som led i Danmarks statslige udviklingssamarbejde med udviklingslandene,
2) Udsendes til udlandet for at gøre tjeneste ved internationale organisationer, som
Danmark deltager i eller samarbejder med, eller
3) Ansættes i Grønlands Selvstyre/kommuner mv.
har ret til tjenestefrihed uden løn.
Stk. 2.
En ansat, hvis ægtefælle eller samlever
1) Udsendes til tjeneste i udlandet for offentlige myndigheder
2) Udsendes til udlandet for at gøre tjeneste ved internationale organisationer, som
Danmark deltager i eller samarbejder med, eller
3) Ansættes i Grønlands Selvstyre/kommuner mv.
har ret til tjenestefrihed uden løn. Det er en forudsætning, at den pågældende følger
ægtefællen/samleveren til tjeneste i udlandet eller i Grønland.
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Stk. 3.
Tjenestefrihed efter stk. 1 medregnes i ancienniteten.
Stk. 4.
Tjenestefrihed efter stk. 2 medregnes ikke i ancienniteten.

§ 3 Ikrafttræden og opsigelse

Stk.1
Aftalen har virkning fra den 1. april 2015 og erstatter aftalen om tjenestefrihed til
nærmere afgrænsede formål indgået mellem KL og henholdsvis KTO og
Sundhedskartellet den 24. januar 2012.
Stk. 2
Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til 31. marts
2018.
København, den 21. maj 2015
For KL
Michael Ziegler / Marianne Brinch-Fischer
For Forhandlingsfællesskabet
Anders Bondo Christensen / Helle Basse

