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Fagligt Fælles Forbund – 3F 
  

SAG-2017-04691  

  
  

Tid: Den 9. Maj 2018, kl. 14.00 
  
Sted: KL  
  
Emne: Forlig om fornyelse af overenskomst for specialarbejdere m.fl. indenfor Fagligt 

Fælles Forbund - 3F’s forhandlingsområde. 
  
Deltagere: Repræsentanter for 3F 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 
rammerne af forliget med Forhandlingsfællesskabet af 28. april 2018. 

 
1. LØN  

    
1.1 Specialarbejdere m.fl., Cateringpersonale og Befarent 

dækspersonale 
Lønnen hæves med fuldt gennemslag, således at grundlønstillægget 
hæves pr. 1. april 2019 fra 2.560 kr. til 3.160 kr. (31/3 2000 niveau) 
 
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 
aftalt, herunder om der konkret skal tages stilling for den enkelte 
ansatte. 
 
Udgift:    6,588 mio. kr. 

       
2. PENSION 

Pensionsbidrag for månedslønnede / timelønnede forhøjes pr. 1. april 
2019 med 0,10 % fra 14,66 % til 14,76 % for specialarbejdere m.fl., 
Cateringpersonale og Befarent dækspersonale. 
 
Udgift:    2,198 mio. kr.  
 
Der etableres pension for elever, som ved elevforholdets start er fyldt 21 
år. Pensionen udgør pr. 1. april 2019 14,76 %. 
 
Udgift:     0,625 mio. kr.
  
jf. bilag A 
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3. NEDSÆTTELSE AF PENSIONSKARENS 
Karensperioden nedsættes pr. 1. april 2019 fra 8 til 7 måneder for 
månedslønnede specialarbejdere m.fl. 
 
Udgift:    1,127 mio. kr. 
 
Karensperioden for elever nedsættes pr. 1. april 2019 fra 12 til 7 
måneder. 
 
Udgift:     0,223 mio. kr.  

 

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. 
 
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 
Kompetencefond. 
 
Serviceaftalevirksomhederne omfattes af kompetencefonden i 
overenskomstperioden. 

 
5. ARBEJDSTID 

 
Der er enighed om at:  

 § 29 om søgnehelligdags/fridags betaling for timelønnede skrives 
ud af overenskomsten. 
 
Provenu:   0,729 mio. kr.  
 

 
6. ARBEJDSTIDSBESTEMTE TILLÆG VEDRØRENDE 04.89 

Fornyelse af Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og 
rådighedsvagt (04.89) sker i et særskilt forlig. Nærværende forlig 
omfatter finansieringen til fornyelse af aftalen på dette forligs område.  
 
Til fornyelse af Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og 
rådighedsvagt (04.89) afsættes 0,35 % af summen af de særydelser, der 
udmøntes i henhold til denne aftale.  
 
Udgift:    0,073 mio. kr. 

     
    

7. UNDERSØGELSE AF UDDANNELSER  
Parterne er enige om, at ansættelsen af erhvervsuddannede 
greenkeeper/groundsman er stigende i kommunerne. Parterne er derfor 
enige om at drøfte muligheden for en eventuel overenskomstdækning af 
gruppen i forbindelse med O.21. 
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Såfremt uddannelsen som genbrugsvejleder godkendes af 
Undervisningsministeriet som erhvervsuddannelse, er parterne enige om, 
at der i overenskomstperioden optages drøftelser om en eventuel 
overenskomstdækning af gruppen i forbindelse med O.21. 
 
 

8. 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 B. 
 

9. FORHØJET SÆRLIG FERIEGODTGØRELSE 
Parterne er enige om, at formuleringen i bestemmelsen om særlig 
feriegodtgørelse harmoniseres i overensstemmelse med KL og 
Forhandlingsfællesskabets forlig af 28. april 2018. 
 

10. GENNEMSNITSLØNGARANTI 
Specialarbejdere er omfattet af gennemsnitsløngarantigruppe nr. 182411. 
 
Der indgår 9,377mio. kr. i gennemsnitsløngarantien. 
 
jf. bilag C. 

 
11. IKRAFTTRÆDEN OG ØKONOMI 

Hvor intet andet er nævnt, træder de udgiftskrævende ændringer i kraft 
pr. 1. april 2019. 
 
Samlet udgift udgør 10,105 mio.kr. svarende til 0,35 % af lønsummen. 
 
Puljeopgørelse og puljeanvendelse fremgår af bilag C. 

 
 

12. AFSLUTNING 
Forliget er indgået under forudsætning af en samlet ramme for 
organisationsforhandlingerne under et på 0,35 %. 
 
Parterne er enige om, at samtlige krav hermed er afhandlet. 
 
I forbindelse med redaktionen af overenskomsten, kan der foretages 
forenklinger og redaktionelle ændringer i det omfang, der kan opnås 
enighed herom. Parterne er enige om, at dette ikke i væsentlig grad må 
forsinke udsendelsen af overenskomster og aftaler, 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 
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positivt er omtalt i ovenstående, og som er opsagt af parterne, er aftalt 
videreført efter 31. marts 2018, dog med de justeringer der er en 
konsekvens af de aftalte ændringer. 
 
Parterne er enige om, at samtlige udvekslede arbejdspapirer i forbindelse 
med udarbejdelse af nærværende forlig med tilhørende bilag er 
bortfaldet. 
 
Parterne er enige om at indstille til de kompetente forsamlinger, at 
fornyelsen 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   For 
KL  3F 

     
 Jakob Lemke  Hanne Gram 
 

     Lydia Callesen 
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Bilag A 

Ny § 42. Pension til elever 

Stk. 1 
Elever er ikke omfattet af pensionsbestemmelserne i § 10 og elevtiden medregnes ikke i 
karensperioden i relation hertil, jf. dog § 10, stk. 1, nr. 1. 

Stk. 2 
Ansættelsesmyndigheden opretter en pensionsordning i PensionDanmark for: 
 

1. elever som: 

a) er fyldt 25 år, og 

b) har mindst 1 års [O.18](pr. 1. april 2019: 7 måneder)[O.18] sammenlagt 
forudgående beskæftigelse i kommuner og regioner (mindst 8 timer i gennemsnit 
pr. uge) inden for en 8 års periode. 

2. [O.18]elever som, pr. 1. april 2019: 

a) er fyldt 21 år, og 

b) har mindst 7 måneders sammenlagt forudgående elevtid hos 
ansættelsesmyndigheden. [O.18  

Det samlede pensionsbidrag udgør 14,66% [O.18](pr. 1. april 2019: 14,76%)[O.18] af de 
pensionsgivende løndele. Egetbidraget udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag.  

Pensionsordningen oprettes med virkning fra den 1. i den måned, hvor alle betingelserne 
er opfyldt i hele måneden. 

Bemærkning: 
For optjening af karensperioden se Aftale om pensionsordning for ansatte i visse 
kommuner (Opsamlingsordningen) (26.01) med tilhørende 
administrationsgrundlag (26.02). 
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Bilag B 

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 

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 C 

Gennemsnitsløngaranti 

GSN-gruppe Overenskomstgruppe I alt / kr. i hele 

tusinder 

Centrale lønmidler 

182411 Specialarbejdere m.fl. 9.376.000  
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Bilag D 

Puljeopgørelse og puljeanvendelse 
 
Puljeopgørelse 
Post Mio. kr. 

Organisationsmidler 10,105 

Provenu ved afskaffelse af § 29 af 
overenskomsten 

0,729 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Midler til anvendelse i alt: 10,834 

 
 

Puljeanvendelse 

Post Mio. kr. 

Pensionsforbedring (Fra 14,66 % til 14,76 %) 2,198 

Pensionskarens, Nedsættes fra 8 mdr. til 7 mdr. 1,127 

Lønforbedring, Forhøjelse af grundlønstillæg fra 
2.560 kr. til 3.160 kr. 

6,588 

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

0,073 

Varige midler til Den Kommunale 
Kompetencefond  

 

Indførelse af pension til elever som er fyldt 21 år 0,625 

Pensionskarens for elever nedsættes fra 12 mdr. 
til 7 mdr. 

0,223 

  

  

  

  

  

Midler anvendt i alt:  10,834 
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 Bilag E 
Oversigt over redigeringsplan 
 

Nis nr. Overenskomstgruppe Ansvarlig 
KL 
(mail/tlf) 

Ansvarlig 
[ORG] 
(mail/tlf) 

Tekstudkast 
sendes til 
[PERSON] 

[ORG] 
sender 
bemærkning
er til KL 

Udsendelse
sfrist 

40.01  JAML Hanne 
Gram 

   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 


