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FOA - Fag og Arbejde 
Fagligt Fælles Forbund – 3F 

  
SAG-2017-04700  

  
  

Tid: Den 2. maj 2018, kl. 16.30 
  
Sted: KL  
  
Emne: Forlig om fornyelse af Overenskomst og aftale for Teknisk Service inden for 

FOA – Fag og Arbejdes og Fagligt fælles Forbund - 3F forhandlingsområde. 
  
Deltagere: Repræsentanter for FOA og 3F samt repræsentanter for KL. 

FORHANDLINGSPROTOKOL  
Parterne er enige om at indstille aftaler og overenskomster med tilhørende 
protokollater fornyet på følgende vilkår. Fornyelserne sker inden for ram-
merne af forliget med Forhandlingsfællesskabet af 28. april 2018. 

 

1. DÆKNINGSOMRÅDE 
Bemærkningstekst til overenskomstens § 1, stk. 2: 
"Det kan lokalt besluttes at give ansatte på teknisk service overenskom-
sten andre stillingsbetegnelser. Der er hermed ikke tiltænkt nogen æn-
dring i overenskomstens dækningsområde.", jf. bilag A. 
 
 

2. PENSION 
Pensionsbidrag for månedslønnede/timelønnede forhøjes pr. 1. april 
2019 med 0,46 % fra 14,03 % til 14,49 %. 
 
Udgift:      11,319 mio. kr.
     
Det forhøjede pensionsbidrag indgår i den hidtidige fritvalgsordning. 
 

 
3. NEDSÆTTELSE AF PENSIONSKARENS 

Karensperioden nedsættes pr. 1. april 2019 fra 10 til 9 måneder for må-
nedslønnede.  
 
Udgift:      1,552 mio. kr. 

 

4. ARBEJDSTID 
 

Der er enighed om at:  

 Indsætte en ny § 14, stk. 7: 
"Teknisk servicechefer på løntrin 39 og højere er ikke omfattet af 
stk. 3-6, men af aftale om godtgørelse for merarbejde til tjeneste-
mænd uden højeste tjenestetid (21.52).", jf. bilag B. 
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Provenu:        0,007 mio. kr. 
 

 § 25 om søgnehelligdagsbetaling for timelønnede skrives ud af 
overenskomsten. 
 
Provenu:          1,552 mio. kr.  
 

5. ARBEJDSTIDSBESTEMTE TILLÆG VEDRØRENDE 04.89 
Fornyelse af Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighed-
svagt (04.89) sker i et særskilt forlig. Nærværende forlig omfatter finan-
sieringen til fornyelse af aftalen på dette forligs område.  
 
Til fornyelse af Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighed-
svagt (04.89) afsættes 0,35 % af summen af de særydelser, der udmøntes 
i henhold til denne aftale.  
 
Udgift:          0,133 mio. kr.
      

    
6. DEN KOMMUNALE KOMPETENCEFOND 

Aftale om Den Kommunale Kompetencefond (05.32) er videreført, jf. 
protokol af 30. april 2018 indgået mellem KL og de af fonden omfattede 
organisationer. 
 
Der afsættes følgende midler til Den Kommunale Kompetencefond på 
FOA/3F's område: 
 
Varige midler:                                                                    
 
Udgift:        0,002 mio. kr. 
 
 

7. UDVIKLINGSPROJEKTER (AUA § 6) 
Under forudsætning af, at parterne kan opnå den fornødne bevilling – 
samt at der kan opnås enighed om projektbeskrivelser, er der enighed 
om at iværksætte følgende udviklingsprojekter i overenskomstperioden: 
 

 Elevbestemmelser på det tekniske område 
 
Budgetforslag: 0,5 mio. kr. 

 
jf. bilag C. 
 

8. UDDANNELSER 
Såfremt uddannelsen som svømmebadsassistent godkendes af Under-
visningsministeriet som erhvervsuddannelse, er parterne enige om, at der 
i overenskomstperioden optages forhandlinger om grundlønsindplace-
ring af svømmebadsassistenter. 

 
9. GENNEMSNITSLØNGARANTI 

Teknisk service er omfattet af gennemsnitsløngarantigruppe nr. 182431. 
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Der indgår 11,445 mio. kr. i gennemsnitsløngarantien, jf. bilag D. 
 

10. FORHØJET SÆRLIG FERIEGODTGØRELSE 
Parterne er enige om, at formuleringen i bestemmelsen om særlig ferie-
godtgørelse tilpasses i overensstemmelse med KL og Forhandlingsfælles-
skabets forlig af 28. april 2018. 
 

11. IKRAFTTRÆDEN OG ØKONOMI 
Hvor intet andet er nævnt, træder de udgiftskrævende ændringer i kraft 
pr. 1. april 2019. 
 
Samlet udgift udgør 11,447 mio.kr. svarende til 0,35 % af lønsummen.  
 
Puljeopgørelse og puljeanvendelse fremgår af bilag E. 

 
12. AFSLUTNING 

Forliget er indgået under forudsætning af en samlet ramme for organisa-
tionsforhandlingerne under et på 0,35 %. 

 
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, 
jf. bilag F. 
 
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 2018, 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 de nugældende overenskomst og aftale. 
 

 
For  For 
KL FOA – Fag og Arbejde 

      Jakob Lemke      Reiner Burgwald 
 
 
 For 
 Fagligt Fælles Forbund – 3F 

 Knud Jensen  



 

4 

 

Bilag A  

 

§ 1. Hvem er omfattet. Forhandlings- og aftaleret 

Stk. 1 

Overenskomsten omfatter: 

1. Tekniske servicemedarbejdere, herunder parkeringsvagter og – kontrollører,  

2. Tekniske serviceledere,  

3. Tekniske servicechefer,  

4. Uddannede ejendomsserviceteknikere, 

5. Miljøkontrollører ansat ved Miljøkontrollen i Københavns Kommune, 

der er ansat i  

1. KL’s forhandlingsområde. 

2. Virksomheder, som har bemyndiget KL til med bindende virkning at indgå overens-
komster mv. eller  

3. på selvejende institutioner, hvor Københavns Kommune har indgået driftsoverens-
komst, hvorefter ansættelsesmyndigheden kan indgå overenskomst om løn- og ansæt-
telsesforhold.   

Bemærkning: 
Tekniske servicemedarbejdere omfatter en række stillingsbetegnelser indenfor 
parkering, skoler og institutioner.  

Miljøkontrollører ansat ved Miljøkontrollen i Københavns Kommune er i Proto-
kollat 5. 

KL’s forhandlingsområde er alle kommuner, alle kommunale fællesskaber i hen-
hold til den Kommunale Styrelseslovs § 60, trafikselskaber, alle selvstyrehavne og 
alle selvejende dag- og døgninstitutioner for børn og unge og selvejende instituti-
oner for voksne, jf. Kap. 18, 19 og 20 i lov om social service, som ansættelses-
myndigheden har indgået driftsaftale med, og hvor løn- og ansættelsesvilkårene er 
omfattet af Kommunernes Lønningsnævns tilsyn herefter benævnt ansættelses-
myndigheden. 

KL meddeler FOA og 3F, når der er indgået en serviceaftale med en virksomhed.  

Oversigt over virksomheder, som har afgivet bemyndigelse til KL, jf. pkt. 2, er i 
KL’s overenskomstnr. (01.30).   

Stk. 2 

Tekniske servicemedarbejdere, serviceledere og servicechefer udfører tekniske serviceop-
gaver ved ansættelsesmyndighedens administrationsbygninger og institutioner mv.  

Bemærkning:  
De tekniske serviceopgaver udføres eksempelvis ved skoler, rådhuse, biblioteker, 
ældreboliger, daghjem og dagcentre, idrætshaller og idrætsanlæg, svømmehaller og 
friluftsbade, dag- og døgninstitutioner, musikhuse samt museer og omfatter bl.a. 
arbejdsopgaver, som blev udført af skolebetjente/-pedeller m.fl., rådhus- og bibli-
oteksbetjente samt bogbuschauffører, herunder formænd, pedeller ved ældreboli-
ger mv., badepersonale og idrætsassistenter, gårdmænd/viceværter, piccoloer/pic-
coliner og måleraflæsere. Rengøringsarbejde i mindre omfang kan indgå. Endvi-
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dere omfatter arbejdsopgaverne parkeringskontrol mv. Afgrænsningen er ikke ud-
tømmende, så lignende arbejdsopgaver kan blive omfattet af overenskomsten, 
hvis overenskomstens parter indgår aftale herom.   

Overenskomsten giver mulighed for en fleksibel arbejdstilrettelæggelse samt en 
bedre udnyttelse af personaleressourcerne. Tekniske serviceledere kan øge mulig-
hederne for en fleksibel arbejdstilrettelæggelse, og de kan udføre personaleledelse 
og andre ledelsesopgaver efter konkret delegeret kompetencer. Tekniske service-
chefer varetager overordnede, ledelsesmæssige opgaver i forhold til tekniske ser-
vicemedarbejdere og – ledere. 

[O18] Det kan lokalt besluttes at give ansatte på teknisk service overenskomsten 
andre stillingsbetegnelser. Der er hermed ikke tiltænkt nogen ændring i overens-
komstens dækningsområde.[O.18] 

Stk. 3 

Overenskomsten omfatter ikke:  

1. Personale, der udelukkende udfører rengøringsarbejde. 

2. Tjenestemænd og tjenestemænd på rådighedsløn. 

Stk. 4 

FOA har forhandlings- og aftaleretten i alle kommuner, der ikke konkret er undtaget i 
overenskomstens Bilag A og miljøkontrollører ansat ved Miljøkontrollen i Københavns 
Kommune. I de konkrete kommuner, der er anført i Bilag A, har 3F forhandlings- og afta-
leretten, jf. dog stk. 5 og 6. 

Stk. 5  

Ansatte i kommuner, hvor FOA eller 3F før henholdsvis den 1. januar 1995 og den 1. ja-
nuar 2007 har haft forhandlings- og aftaleretten, har mulighed for at opretholde henholds-
vis FOA eller 3F som forhandlings- og aftaleberettiget organisation. 

Stk. 6 

Forhandlings- og aftaleretten for parkeringsvagter/kontrollører varetages efter den ansattes eget 

valg af enten FOA med pensionsindbetaling til PenSam Gruppen eller 3F med pensionsindbetaling 

til PensionDanmark i alle kommuner undtagen Københavns Kommune og Frederiksberg Kom-

mune, hvor FOA har forhandlings- og aftaleretten.  
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Bilag B 

§ 14. Overarbejde, deltidsbeskæftigedes merarbejde 

Stk. 1 
Ved overarbejde forstås arbejde udover det antal timer, der er fastsat som normal arbejdstid for den en-
kelte arbejdsdag for den pågældende, jf. den gældende vagtplan.  

Stk. 2 
Deltidsbeskæftigede, som udfører merarbejde, der ikke betragtes som overarbejde, honoreres med til-
svarende frihed/betaling af normal timeløn. Der foretages ændring af den aftalte løn, hvis der aftales 
fast merarbejde ud over en fuld kalendermåned.  

Stk. 3 
Præsteret overarbejde opgøres pr. påbegyndt halve time. Overarbejde vederlægges med timeløn, bereg-
net som 1/1924 af de i §§ 4, 5 og 6 nævnte løndele, samt med overarbejdstillæg efter følgende regler:  

1. På hverdage, bortset fra lørdage, der er fastsat som frilørdage: De første 3 timer efter nor-
mal arbejdstids ophør 50%, følgende timer 100%.  

2. På lørdage, der er fastsat som frilørdage: Fra kl. 06.00 til kl. 12.00 50% for de første 3 ti-
mer (2 timer for ansatte i Københavns og Frederiksberg kommuner på alle lørdage), øv-
rige timer 100%.  

3. På søn- og helligdage: 100%.  

Stk. 4  
Overarbejde/merarbejde kan afregnes ved betaling i stedet for at blive afspadseret, når ar-
bejdskraftsituationen på arbejdspladsen tilsiger det. Dette sker under fornøden hensyntagen til 
den ansattes personlige forhold. Der kan lokalt optages drøftelse mellem den (lokale) repræ-
sentant for vedkommende forhandlingsberettigede organisation og ledelsen om behovet for 
afregning ved betaling. 

Stk. 5 
For timer, for hvilke der betales overarbejdstillæg, kan der ikke betales tillæg efter Arbejdstidsaftale om 
arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet.  

Stk. 6  
Tilsigelse til arbejde ud over den i normperioden fastsatte daglige arbejdstid skal meddeles dagen forud 
inden arbejdstids ophør. For manglende varsel til arbejde udover 1 time ydes en godtgørelse på 26,56 
kr. pr. gang. 

Bemærkning: 
Supplerende vilkår for ansatte i København og Frederiksberg kommuner fremgår af Bilag C. 

[O.18]Stk. 7  
Teknisk servicechefer på løntrin 39 og højere er ikke omfattet af stk. 3-6, men af aftale om godtgørelse 
for merarbejde til tjenestemænd ud en højeste tjenestetid (21.52).[O.18] 
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Bilag C 

AUA projekt om elevbestemmelser på det tekniske område 

Under forudsætning af, at FOA, 3F og Dansk Metal (samt øvrige parter på overenskomst for håndvær-

kere) er indstillet på at indgå i projektet, at parterne kan opnå den fornødne bevilling samt, at der mel-

lem parterne kan opnås enighed om projektbeskrivelsen, er der enighed om i overenskomstperioden at 

iværksætte et AUA-projekt om elevbestemmelser på det tekniske område.  

Økonomi: 0,5 mio. kr. 
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Bilag D 

Gennemsnitsløngaranti 

GSN-gruppe Overenskomst-

gruppe 

I alt / kr. i hele tusin-

der 

Centrale lønmidler 

182431 Tekniske Servicemed-

arbejdere m.fl. 

11.370.000  
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Bilag E 

Puljeopgørelse og puljeanvendelse 
 
Puljeopgørelse 
Post Mio. kr. 

Organisationsmidler 11,447 

Provenu ved afskaffelse af § 25 1,552 

Provenu ved at lade Tekniske Servicechefer på 
løntrin 39 og opefter omfatte af aftale om merar-
bejde 

0,007 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Midler til anvendelse i alt: 13,006 

 
 

Puljeanvendelse 

Post Mio. kr. 

Pensionsforbedring (0,46 %) 11,319 

Pensionskarens, nedsættes fra 10 mdr. til 9 mdr. 1,552 

Varige midler til Den Kommunale Kompetence-
fond 

0,002 

Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og 
rådighedsvagt (04.89) 0,35 % af særydelser om-
fattet af aftalen. 
 

0,133 

  

  

  

  

  

  

  

Midler anvendt i alt:  13,006 
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 Bilag F 
Oversigt over redigeringsplan 
 

Nis nr. Overenskomstgruppe Ansvarlig 
KL 
(mail/tlf) 

Ansvarlig 
FOA 
(mail/tlf) 

Tekstudkast 
sendes til 
[PERSON] 

[ORG] sen-
der bemærk-
ninger til KL 

Udsendel-
sesfrist 

41.01 Teknisk Service JAML Tony Sel-
vig 

  1.11.2018 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

 

 


