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KL 
 
 

Fagligt fælles Forbund - 3F  
 FOA - Fag og Arbejde   

 
  

SAG-2017-04691  
  
  

Tid: Den 9. maj, kl. 14.00 
  
Sted: KL  
  
Emne: Forlig om fornyelse af overenskomst for specialarbejdere i Københavns og Fre-

deriksberg kommuner inden for Fagligt Fælles Forbund - 3F’s og FOA - Fag og 
Arbejdes forhandlingsområde. 

  
Deltagere: Repræsentanter for 3F, FOA og 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 

 

 Parterne er enige om at overenskomstdække elever på løn og an-
sættelsesvilkår svarende til elever i overenskomst for specialarbej-
dere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, 
faglærte murere m.fl. (40.01) 

 3F fastholder, at specialarbejdere ansat indenfor kultur og fritids-
området i Københavns Kommune, samt at uddannelserne som 
eventkoordinator og eventtekniker henhører under overenskomst 
for specialarbejdere i Københavns og Frederiksberg kommuner. 
3F agter at forfølge sagen fagretligt.  
 

2. LØN  
 

2.1 Specialarbejdere m.fl. 
Lønnen hæves med fuldt gennemslag, fra grundløntrin 21 + 2.700 til 
grundløntrin 22 + 175 (31/3 2000 niveau). Samtidig hæves garanti-
løntrin 23 til 24, jf. overenskomstens § 4, stk. 5. 
 
Indplacering på ny grundløn sker således, at alle centralt aftalte 
trin/tillæg bevares. Alle lokalt aftalte trin/tillæg bevares, medmindre 
der lokalt er aftalt reduktion som følge af centralt aftalte ændringer. 
Der foretages modregning i udligningstillæg, medmindre andet er af-
talt, herunder om der konkret skal tages stilling for den enkelte an-
satte. 
 
Udgift:       0,980 mio. kr. 
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2.2 Nyt Stk. 3 i § 4, Grundløn 
Parterne er enige om at indføre et nyt § 4, stk. 3, hvorefter der gives 
mulighed for lokalt at aftale aflønning på grundløn 25 eller 28. 

    
"Stk. 3 
Der kan lokalt aftales, at ansatte i særlige stillinger aflønnes på grund-
løn 25 eller 28. Ved indplacering på disse grundlønninger aftales løn-
sammensætningen på ny. Indplaceringen efter denne bestemmelse 
kan ikke gøres til genstand for behandling i tvisteløsningssystemet."  
 
Udgift:       0,006 mio. kr.   

 

3. PENSION 
Pensionsbidrag for månedslønnede og timelønnede forhøjes pr. 1. april 
2019 med 0,17 % til 15,86 % for specialarbejdere m.fl. 
 
Udgift:        0,546 mio. kr.  
     
Det forhøjede pensionsbidrag indgår i den hidtidige fritvalgsordning. 
 
Parterne er endvidere enige om, at se på formuleringen af § 10 om pen-
sion i redigeringsfasen. 
 
 

4. 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:        0,004 mio. kr. 
 
Serviceaftalevirksomheder 
I tilslutning til forlig om Den Kommunale Kompetencefond af 30. april 
2018, er parterne enige om, at serviceaftalevirksomheder, som deler 
overenskomster med kommunerne, omfattes af Den kommunale Kom-
petencefond. 
 
Serviceaftalevirksomhederne omfattes af kompetencefonden i overens-
komstperioden. 
 

5. UNDERSØGELSE AF UDDANNELSER  
Parterne er enige om, at ansættelsen af erhvervsuddannede greenkee-
per/groundsman er stigende i kommunerne. Parterne er derfor enige om 
at drøfte muligheden for en eventuel overenskomstdækning af gruppen i 
forbindelse med O.21. 
 
Såfremt uddannelsen som genbrugsvejleder godkendes af Under-
visningsministeriet som erhvervsuddannelse, er parterne enige om, at der 
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i overenskomstperioden optages drøftelser om en eventuel overens-
komstdækning af gruppen i forbindelse med O.21. 
 

6. 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 A. 
 

7. FORHØJET SÆRLIG FERIEGODTGØRELSE 
Parterne er enige om, at formuleringen i bestemmelsen om særlig ferie-
godtgørelse harmoniseres i overensstemmelse med KL og Forhandlings-
fællesskabets forlig af 28. april 2018. 
 

8. GENNEMSNITSLØNGARANTI 
Specialarbejdere m.fl. er omfattet af gennemsnitsløngarantigruppe nr. 
182411. 
 
Der indgår 1,531 mio. kr. i gennemsnitsløngarantien. 
 
jf. bilag B. 
 

9. IKRAFTTRÆDEN OG ØKONOMI 
Hvor intet andet er nævnt, træder de udgiftskrævende ændringer i kraft 
pr. 1. april 2019. 
 
Samlet udgift udgør 1,536 mio.kr. svarende til 0,35 % af lønsummen. 
 
Puljeopgørelse og puljeanvendelse fremgår af bilag C. 

 
 

10. 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 overenskomsten, da parterne lægger meget vægt på 
en hurtig udsendelse.  
 
Der udarbejdes en tidsplan for redigeringen og udsendelsen af aftalerne, 
jf. bilag D. 
 
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-
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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 sker på de vilkår, der er anført 
ovenfor. Arbejdsgiverne har tilkendegivet, at såfremt nærværende aftale 
ikke bliver godkendt, starter forhandlingerne herefter med udgangspunkt 
i de nugældende overenskomst. 
 

 
 

 
 

For KL For 3F 
 

      Jakob Lemke      Hanne Gram 
 
      Lydia Callesen 
 
 For FOA 
 
 Jan Nonboe 
  

 

  



 

5 

 

 
Bilag A 

Udviklingsprojekt 

1. AUA-projekt om harmonisering af elevbestemmelser 

AUA projekt om elevbestemmelser på det tekniske område 

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

er indstillet på at indgå i projektet, at parterne kan opnå den fornødne bevilling samt, at der mellem par-

terne 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 B 

Gennemsnitsløngaranti 

GSN-gruppe Overenskomst-

gruppe 

I alt / kr. i hele tusin-

der 

Centrale lønmidler 

182411 Specialarbejdere 

m.fl. i København og 

Frederiksberg 

1.531.000  

   

  

 

  



 

7 

 

 

Bilag C 

Puljeopgørelse og puljeanvendelse 
 
 
Puljeopgørelse 
Post Mio. kr. 

Organisationsmidler 1,536 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Midler til anvendelse i alt: 1,536 

 
 

Puljeanvendelse 

Post Mio. kr. 

Pensionsforbedring for månedslønnede og time-
lønnede 

0,546 

Indførelse af mulighed for at aftale løntrin 25 og 
28 

0,006 

Lønforbedring, grundlønstillæg hæves med 600 
kr. fra 2.700 kr. til 3.300 kr. 

0,980 

Kompetencefonden 0,004 

  

  

  

  

  

  

  

  

Midler anvendt i alt:  1,536 
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 Bilag D 
Oversigt over redigeringsplan 
 

Nis nr. Overenskomstgruppe Ansvarlig 
KL 
(mail/tlf) 

Ansvarlig 
[ORG] 
(mail/tlf) 

Tekstudkast 
sendes til 
[PERSON] 

[ORG] sen-
der bemærk-
ninger til KL 

Udsendel-
sesfrist 

5.40.01 Specialarbejdere m.fl. JAML Hanne 
Gram 

  1.10.18 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 


