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Forord 

Denne overenskomst et den forste overenskomst, der er indgaet direkte mellem HK 
Kommunal Hovedstaden og CFD. Overenskornsten gxIder for medarbejdere beskftiget 
med kontor- og IT-arbejde ved CFD. 

Der er samtidig med denne overenskomst ogsa indgaet en fxlles Hovedaftale mellem HK 
Kommunal Hovedstaden, FOA, SL, DS og CFD. Der er indgaet en aftale om 
Tillidsreprxsentanter pa CFD, som en fmllesaftale med SL, FOA, HK og DS. 
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Kapitel 1 Personafgrmnsning 

§ 1 Hvem er omfattet 

Stk. 1. 

Ovetenskomsten omfatter 

1. administrativt personale, 

2. IT-personale, 

3. specialister og konsulenter, 

4. ledere og souschefer, 

som et ansat ved CFD 

Stk. 2. 

Elever ansxttes efter de til enhver tid gx1dende tilsvarende regler i Overenskomst for 
Administration og IT mellem KL og HK Kommunal Hovedstaden. 

§ 2 Afgrmnsning — manedslonnede og timelonnede 

Stk. 1. 

Ansatte, som er ansat til mere end 1 maneds beskeftigelse, aflonnes med mAnedslon, jf. 
Kapitel 2. 

Bemxrkning: 
Mere end 1 maneds beskTftigelse er fx ansttelse fra 1. november til og med 1. 
december samme Ar eller ansxttelse fra 16. januar til og med 16. febtuar samme 

Stk. 2. 

Ansatte, som er ansat til hojst 1 mAneds beslueftigelse, aflonnes med timelon, jf. Kapitel 
3. 

Bernrkning: 
Hojst en maneds beskmftigelse er fx ansttelse fra 1. november iil og med 30. 
november samme At eller ansTttelse fra 16. januar tll og med 15. februar samme 
At. 

Kapitel 2 IVianedslonnede 

§3 Lon 
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Stk. 1. 

Lonnen bestir af 4 elementer: 

1. Grundlon, jf. § 4, 

2. Funktionslon, jf. § 5, 

3. Kvalifikadonslon, jf § 6 og 

4. Resultatlon, jf. § 7. 

Bernxrkning: 
Lontrin og satser re cies i overensstemmelse med den til enhver iid gx1dende 
"Aftale om lonninger for kommunalt ansatte" mellem KL og 
Forhancllingsfmllesskabet, med filhorende bilag". 

Stk. 2. 

Lonnen til delddsbeskxftigede og lii medatbejdere med hojere individuel arbejdstid, jf. 
§ 15, beregnes sorn en forholdsmxssig del aflonnen for fuldddsbeskftigede. 

Stk. 3. 

Medmindre andet er anfort, er samtlige ti11g pensionsgivende, arlige og i 31/3 2000-
niveau. 

Stk. 4. 

Lonnen udbetales manedsvis bagud og skal were dl radighed senest den sidste bankdag i 
kalendermaneden. 

Bemxrkning: 
Se Protokollat 1 for overgangsbestemmelser for allerede ansatte pr. 1. april 
2018. 

Stk. 5. 

De ansatte far en specificeret oversigt over den udbetalte ion samt evt. indbetalte 
pensionsbidrag. Folgende tekst skal sta pa specifikationen: "1/3 af det samlede 
pensionsbidrag er egetbidtaget". CFD betaler det fulde pensionsbidrag. 

§4 Grundlon 

Stk. 1. 

Grandlon dxkker de funktioner, en medarbejder i en basisstilling er i stand til at 
varetage som nyaddannet/evt. nyansat/uerfaren. 
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Bernxricning: 
Den enkelte ansattes lonudvikling ud over grundlonnen er knyttet ril 
udviklingen af kvalifikationer og funktioner. Det er ikke  hensigten, at en 
medarbejder skal vmse pa grundlon uden tillxggelse af kvalifikations- og/eller 
funktionslon i en lxngere periode 

Stk. 2. 

Kontorpersonale 

1. 

Stillingsbetegnelse Grundlon 
fra 1. april 

2018 

Grundlon 
fra 1. april 

2019 
Kontorassistent 12+1.600 12+1.600 

21+1.800 22 
Assistent, jf. nr.2 — efter lokal aftale 30+2.400 31 
Administrationsokonom, finansokonom, 
markedsforingsokonom, financial 
controller, og servicesakonom, jf. nr. 3 

27+2.000 28 

Professionsbachelorer, jf. nr. 4 32 32 
32 32 

Specialister og konsulenter — efter lokal 
36+2.600 
41+3.900 

36+2.600 
41+3.900 

aftale 46+12.700 46+12.700 
42+3.900 42+3.900 

Ledere — efter lokal aftale 47+7.700 47+7.700 

*Alle filli-eg er pensionsgivende, Adige og i 31/3 2000-niveau. 

Lonseddeltekst: Grundlon og grundlonstillxg 

2. Ved assistentet forstas faglxrt kontorpetsonale med kerlinge, EFG- eller 
erhvervsfaglig grunduddannelse inden for kontorfaget (offentlig administration 
eller lgesekretxr). 

Ved assistenter forstas ligeledes ansatte, som hat: gennemgaet en uddannelse, der 
af Undervisningsministeriet, Det faglige Udvalg for kontoruddannelser eller 
Omradeudvalget for Kontoruddannelser iii Den Offentlige Forvaltning er blevet 
eller bliver godkendt som sidestillet med en egentlig 	EFG- eller 
erhvervsuddannelse inden for kontorfaget. Som eksempler kan nxvnes: 

a) gennemfort elevuddannelse fra et forsikringsselskabs hovedkontor, 

b) gennemfort elevuddannelse i bank eller sparekasse, 

c) gennemfort elevuddannelse i civiletaterne, 

d) konkrete uddannelsesforlob godkendt i hvert enkelt ti1fx1de. 

Ved kontorserviceuddannede forstas ansatte, som hat gennemfort 
erhvervsuddannelsen kontorservice. 

3. Ved administrationsokonom, finansokonom, markedsforingsokonom, financial 
controller og serviceokonom forstas ansatte, sow hat gennemfort den korte 
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videregaende uddannelse til administrationsokonom, finansokonom, 
markedsforingsokonom, financial controller eller serviceokonom. 

Bemxricriing: 

Allerede ansade financial controllere og serviceokonomer bevarer hidddig 
indplacering, medmindre andet aftales, fx hvis den pagldende er indplaceret 
som ufaglmrt. 

4. Ved professionsbachelorer forstas ansatte, som har gennemfort en mellemlang 
videregaende uddannelse til professionsbachelorer i 

a) offendig administration, 

b) finans, 

c) okonomi og it, eller 

d) ethveivssprog og it-baseret markedskommunikadon. 

5. Ved kontotassistenter forstas kontorpersonale uden uddannelse inden for 
kontorfaget. 

Kontorassistenter, som bestar eller har bestaet Dansk Kommunalkursus 
I/Kommunom Grunduddannelsen/Basisdelen/Fxllesdelen kan overga tli grundlon 
21 + 1.800 kr. (pr. 1. april 2019: grundlon 22). 

Kontorassistenter, der vat ansat pr. 1. april 1993, som bestar eller har bestaet Dansk 
Kornmunalkursus I/Kommunom Grunduddannelsen/Basisdelen/Fxllesdelen, 
over& senest efter 13 ars beskTfdgelse til grundlon 21 + 1.800 kr. (pr. 1. april 2019: 
grundlon 22). 

Stk. 3. 

IT-personale 

2. 

Stillingsbetegnelse Grundlon 
Ira 1. april 

2018 

Grundlon fra 
1. april 2019 

21+1.800 22 
IT-medarbejder, jf. nr. 3 — efter lokal aftale 30+2.400 31 
Professionsbachelorer, jf. nr. 4 32 32 

32 32 
36+2.600 36+2.600 

Specialister — efter lokal aftale 41+3.900 41+3.900 
46+12,700 46+12.700 

42+3.900 42+3.900 
Ledere — efter lokal aftale 47+7.700 47+7.700 

*Alle tilla2g er pensionsgivende, arlige og i 31/3 2000-niveau. 

Lonseddeltekst: Grundlon og grundlonsdllTg 

2. Ved IT-personale forstas ikke  alene personale med en formaliseret uddannelse, 
men ogsâ personale, der pa anden made har erhvervet de kvalilikationer, der er en 
fomdsxtning for arbejdets udforelse 
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3. IT-medarbejdere uden en formaliseret uddannelse inden for IT-faget kan efter 
lokal aftale mdplaceres pa grundlon 21 + 1.800 kr. (pr. 1. april 2019: grundlon 22) 
eller 30 + 2.400 kr. (pr. 1. april 2019: grundlon 31) 

4. Ved professionsbacheloret forstas ansatte, som hat gennemfort en mellemlang 
videregaende uddannelse til professionsbachelor i 

a) webudvikling eller 

b) softwareudvikling 

Stk. 4. 

Grundlonsforhojelsen pr. 1. april 2W 9 sker med fuldt gennemslag. Alle centralt aftalte 
trin/fillacg bevares. Alle lokalt aftalte trin/tillxg bevares, medmindre der lokalt er aftalt 
reduktion som folge af centralt aftalte 2ndringer. 

§ 5 	Funktionslon 

Stk. 1. 

Funktionslon ydes ud over grundlonnen og eventuel kvalifikationslon. Funktionslon 
baseres pa de funktioner (arbejds- og ansvatsomrader), der er knyttet til den enkelte 
stilling/gruppe af stillinger. Funktionerne skal vxre sxrlige funktioner, der Jigger ud over 
de funktioner, der forudsxttes varetaget for gruppens grundlon. 

Stk. 2. 

For kontot- og IT-personale med grundlon 21 + 1.800 kr. (pr. 1. april 2019: grundlon 
22), 27 + 2.000 kr. (pr. 1. april 2019: grundlon 28) og 28 + 2.000 kr. (pr. 1. april 2019: 
grundlon 29), som er tillagt funktion som praktikvejleder eller er uddannelsesansvarlig, 
skal der lokalt indgas forlAndsaftale am funktionslon. 

Lonseddeltekst: Praktikvejl/udd.ansv 

Stk. 3. 

Funktionslon aftales i ovrigt lokalt pa grundlag af de funktioner, den ansatte varetager. 
Funktionslon ydes som pensionsgivende tillxg eller ved oprykning tit hojere lontrin. 

Funktionslon kan ogsa anvendes til at honorere for elementer, der traditionelt hat weret 
honoreret med atbejdstidsbestemte ydelser eller arbejdsbestemte tillmg eller lignende, jf. 
aftale am konvertering af ulempetillTg. 

Funktionslon kan anvendes til personalegrupper og enkelte ansatte. 

Funktionslon et en varig eller en midlertidig londel. 

Bem2arkning: 
Midlertidig lonforbedring omfatter: 

a, tidsbegmnsede aftaler 

b. aftaler, hvor lonforbedringen er knyttet til en betingelse, og hvor 
det af parterne kan konstateres, am betingelsen fottsat er opfyldt. 
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Der henvises i ovrigt iii opsigelsesbesternmelsetne i Protokollat 2, § 5. 

Funktionslon, der ydes i form af tillxg et pensionsgivende. Se Protokollat 1 
for overgangsbestemmelser gldende for allerede ansatte pr. 31. marts 
2018.. 

6 	Kvalifikationslon 

Stk. 1. 

Kvalifikationslon ydes ud over grundlon og en eventuel flinktionslon. Kvalifikationslon 
basetes pA den enkelte medarbejders kvalifikationet. Kvalifikationslon tager 
udgangspunkt i objektive forhold som eksempelvis uddannelse og erfaring. 

Bernricning: 
Grundprincippet er, at relevante kv-alifikationer og erfatinger, der Egger ud over 
det, der forudsxttes varetaget for grundlonnen, indgAt i den lokale 
lonfastsmttelse 

Stk. 2. 

Assistenter pa grundlon 21 + 1.800 kr. (pr. 1. aptil 2019: grundlon 22), kontorassistenter 
pa grundlon 12 + 1.600 kr. (pr. 1. april 2019: grundlon 13), som hat bestaet Dansk 
Kommunalkursus I/Kommunom Grunduddannelsen/Basisdelen/Fxllesdelen, ydes 2 

Lonseddeltekst: Kommunom Grundudd. 

Bemxricning: 
Opmmrksomheden henledes pA § 9, som =handler tilbudspligten til 
Kommunomuddannelsen. 

Stk. 3. 

1. Kontorassistentet pA grundlon 21 + 1.800 kr. (pr. 1. april 2019: grundlon 22), 
kontorassistenter og kontorfunktionxrer, som hat 7 Ars sammenlagt beskmftigelse 
inden for faget, ydes 6 lontrin (pr. 1. april 2019: 7 lontrin) oven i grundlonnen. 

Lonseddeltekst: Etfaiing 7 At 

2. IT-medarbejdere pA grundlon 21 + 1.800 kr. (pr. 1. aptil 2019: grundlon 22), 
kontorassistenter og kontotfunktionxrer, som hat 7 Ars sammenlagt beskftigelse 
inden for faget, ydes 6 lontrin oven i grundlonnen. 

Lonseddeltekst: Mating 7 Ar 

3. Assistentet pa grundlon 21 + 1.800 kr. (pr. 1. apill 2019: grundlon 22), som hat 7 
Ars sammenlagt beskxfligelse pA grundlag af giunduddannelsen, ydes 6 lontrin 
oven i grundlonnen. 

Lonseddeltekst: Etfaring 7 At 

4. Administrationsokonomer, finansokonomer, markedsfOfingsokonomer, 
financial controllere og serviceokonomet, som hat 4 Ars sammenlagt 
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beskwftigelse baggrund af grunduddannelsen, ydes 2 lentrin oven i 
grundlonnen. 

Lonseddeltekst: Erfaring 4 Ar 

Bernrkning: 
Kvalifikationslon pA henholdsvis 6 og 2 lontrin ydes oven i grundlennen og 
centralt aftalt funktions- og kvalifikationslen samt lokalt aftalt funktions-, 
kvalifikations- eller resultadon, der forhandles efter hidtidige bestemmelser. 

Stk. 4. 

1. For gennemgang af relevant videreuddannelse, skal der lokalt tages stilling iii  
honorering enten via forhAndsaftaler eller i de konkrete situationer. 

2. Der skal lokalt tages stilling iii, hvilke erfatingskvalifikationer, der skal honoreres. 

Stk. 5. 

Kvalifikationslon aftales i ovrigt lokalt pa gruncllag af den ansattes kvalifikationet 
Kvalifikationslon ydes som pensionsgivende tillxg eller ydes ved oprykning til hojere 
lontrin. 

Kvalifikationslon kan anvendes til personalegrupper og enkelte ansatte. 

Kvalifikationslon er en varig londel for den enkelte ansatte, medmindre andet sgerligt 
aftales. 

Benwarkning: 
Kvalifikationslon, som ydes i form af tillg er pensionsgivende. Se Protokollat 1 
for overgangsbestemmelser gmldende for allerede ansatte pr. 1. april 2018. 

Der henvises i evrigt til opsigelsesbestemmelserne i Protokollat 2, § 6. 

§ 7 	ResultatIon 

Resultatlen ydes ud over grundlon og en eventuel funktionslon og/eller 
kvalifikadonslon. Resultatlon baseres pa opfyldelse af mAl af enten kvantitativ eller 
kvalitativ karakter. 

Resultadon aftales lokalt. Resultatlon kan anvendes til grupper af medarbejdere og 
enkelte medarbejdere. 

Resultatlon kan ydes som engangsbelob eller som micllertidige tillreg. 

Resultatlon et pensionsgivende, medmindre andet aftales. 

Bennerkning: 
Det er ikke en fomdsxtning for at indgA aftale om anvendelse af resultatlon, at 
den indsats, der honoteres, pi forhAnd er malsat. Resultatlon kan fx ogsA gives 
i form af en individuel eller kollektiv bonusligriende ordning. 

Der henvises i evrigt til opsigelsesbestemmelserne i Protokollat 2, § 7. 
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§ 8 	Funktionmtvilkar 

Funktionxrlovens bestemm.elser gx1der, medmindre der er aftalt afvigelser herfra, jf. § 19 
Opsigelse og § 20 Ovfige ansmttelsesvilkAr (mfinedslonnede). 

§ 9 
	

Kommunom Grunduddannelse/Basisdel/Fmilesdel 

Stk. 1. 

1. Assistenter med grundlon 21 + 1.800 kr. (pr. 1. april 2019: grundlon 22) skal 
have tilbud om at gennemgh Kommunom Fxllesdel. 

2. For ansatte, der hat genneinghet kommunal elevuddannelse, skal tilbuddet 
gives umiddelbart efter, at elevuddannelsen er afsluttet. 

3. For andre assistenter skal tilbuddet gives umiddelbart efter 1 Ars ansxttelse. 

Bernmrkning: 
Ansatte, der hat besthet Dansk Komm-unalkursus I, skal ikke  have nxvnte 
tilbud. 

§ 10 Kommunom Fagdel/Valgfagsdel 

Stk. 1. 

1. Faglmrt kontorpersonale med grundlon 21 + 1.800 kr. (pr. 1. april 2019: grundlon 
22) og med besthet Kommunom Grunduddannelse/Basisdel/Fxllesdel skal efter 
ansogning tilbydes gennemgang af Kommunom Valgfagsdel. Ansogning om 
gennemgang af Kommunom Valgfagsdel skal afgives senest 5 fir efter bestaet 
Kommunom Grunduddannelse/Basisdel/Fllesdel. 

2. Tilbud om gennemgang af Kommunom Valgfagsdel skal herefter gives til 
ansogeten senest 2 Ar efter modtagelsen af ansogningen, dog med fotbehold for 
forvaltningens arbejdssituation og kapaciteten ph Kommunom Valgfagsdel. 

3. Elvis tilbuddet om gennemgang af Kommunom Valgfagsdel ph forstkommende 
kursus ikke umiddelbart accepteres, er tilbuddet endeligt bortfaldet, og der kan 
Wire indgives fly ansogning omfattet af reglerne i nr. 1 og 2. 

Bem2erkning: 
Ansatte, der hat besthet Dansk Kommunalkutsus II, skal ikke have nxvnte 
tilbud. 

Stk. 2. 

CFD kan indgA aftale om at lade gennemgang af andre uddannelsesforlob trade i stedet 
for Kommunom Valgfagsdel - under forudsxming af, at disse er relevante for arbejdet. 

§11 Pension 
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Stk. 1. 

For ansatte, som er fyldt 21 fir, oprettes pensionsordning med virknin.g fra ansxttelsen i 
Sampension. 

Det samlede pensionsbidrag af de pensionsgivende londele udgor folgende: 

Grundlon Samlet 
pensionsbi 

drag 1. 
april 2018 

Samlet 
pensionsbi 

drag 1. 
april 2019 

12 + 1.600 kr. (1. april 2019 
grundlon 13)— 30 + 2.400 (1. 
april 2019 grundlon 31 

15,95% 15,95% 

32 — 41 + 3.900 15,95% 16,31% 

42 + 3.900 kr., 46 + 12.700 kr. 
og 47 + 7.700 kr. 

18,15% 18,51% 

Egetbidraget udgor 1/3 af det samlede pensionsbidrag. CFD betaler det samlede bidrag. 

Stk. 2. 

Arisatte, som pr. 31. marts 2011 er omfattet af hojere pensionsbidrag end anfort i Stk. 1, 
bevarer det hojere pensionsbidrag. 

Stk. 3. 

Grundlon, funktionslon og kv-alifikationslon er pensionsgivende, medmindre andet et 
aftalt, jf. § 5 og § 6. Resultatlon er pensionsgivende, medmindre andet aftales. 

Pensionen beregnes af de pensionsgivende londele. 

Hvis funktions- og/eller kvalifikationslon ydes ved indplacering p1 et hojere lontrin, 
beregnes pensionen i forhold dl dette lontrin. 

Hvis fimktions- og/eller kvalifikationslon ydes i form af tIIg, beregnes 
pensionsbidraget af dette 

Stk. 4. 

For deltidsansatte er betalt merarbejde, jf. 16, pensionsgivende. Pensionen beregnes af 
de pensionsgivende londele. 

Stk. 5. 

C14.0 indbetaler pensionsbidraget dl Sampension, Tuborg Havnevej 14,2900 Hellerup. 

Bernrkning: 
Allerede ansatte, der pfi. overgangstidspunktet 1. apnl 2018 far 
indbetalt pensionsbidrag dl Pensionskassen for kontorfimktiorverer, 
PKA A/S, Tuborg Boulevard 3, 2900 Helleiup foit=tter 
indbetalingen herdl. 

Se i ovrigt Protokollat 1 for overgangsbestemmelser pt. 1. april 2018. 
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Pensionsbidraget indbetales manedsvis bagud samddig med lonudbetalingen. 

She. 6. 

Pensionsforbedringer kan aftales lokalt ved anvendelse af lokal londannelse. 
Pensionsforbedringer kan aftales som forhojelse af pensionsbidrag efter Stk. 1. 

Stk. 7. 

Hvis en ansat onsker en storre indbetaling til sin pensionsordning ved samtidig at fa 
sin Ion reduceret tilsvarende, har CFD pligt til at imodekomme et sadant onske. 

Den ansatte skal skriftligt oplyse CFD om: 

a) Stotrelsen af den forhojede indbetaling enten i form af et fast kronebelob eller 
med en procent af den pensionsgivende Ion. 

b) I hvilken periode forhojelsen skal indbetales. 

Med henblik pa lettest mulig administration af frivillige pensionsindbetalinger kan 
CFD fastsxtte procedurer for disse, som fx tidspunkt for fremsttelse af anm.odninger 
og xnciringer af indbetalinger my. 

Stk. 8. 

For ansatte, der er fyldt 70 fir, udbetales pensionsbidraget som ion, medmindre den 
ansatte onsker bidraget indbetalt til en pensionsordning eller kobe frihed. 

Ved udbetaling som ion welder folgende: 

• Der beregnes ikke  sferlig feriegodtgorelse af belobet 

• Belobet er ikke pensionsgivende 

• Belobet indgar ikke ved beregning af overarbejds- eller tnerarbejdsbetalin.g. 

Ved kob af frihed fotetages lonfradrag efter bestemmelserne i 3, stk. 1, i Aftale om 
lonberegning/lonfradrag for manedslonnet personale. 

Onske om indbetaling til pensionsordning eller kob af frihed rettes til CFD og kan ddligst 
xndres efter et ar. 

§12 ATP 

1. For de ansatte gxlder. folgende ATP-satser: 

Antal timer pr. maned 
A-sats 

Egetbidrag 
pr. maned 

Arbejdsgiverbidrag pr. 
maned 

> 117 timer 94,65 kr. 189,35 kr. 
>78 timer og < 117 timer 63,10 kr. 126,25 kr. 
>39 timer og <78 timer 31,55 kr. 63,10 kr. 

§ 13 Frit valg 

Stk. 1. 
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Den enkelte ansatte kan vxlge, at en del af pensionsbidraget i stedet for indbetaling til 
pensionskassen udbetales som et kontant belob. 

Den ansatte kan vlge kontant udbetaling i stedet for pension for den del af 
pensionsbidraget, som overstiger 15,1Vo. 

CFD kan fast&ette procedurer for de ansattes valg. 

Stk. 2. 

Belobet udbetales manedsvis bagud samtidig med lonudbetalingen. 

TillTgget er ikke pensionsgivende, og der ydes ikke srlig feriegodtgorelse af tillxgget. 

Stk. 3. 

Den enkelte ansatte retter henvendelse til CFD, hvis den pagldende onsker kontant 
udbetaling i stedet for pensionsbidrag. 

Der kan foretages omvalg pa den ansattes eget initiativ, dog tidligst efter et ar og kun 
med fremadrettet virkning. 

Hvis den ansatte ikke foretager et aktivt valg, indbetales belobet til pensionsordningen. 

§ 14 Arbejdstid 

Stk. 1. 

Den normale ugentlige arbejdstid for fuldtidsbeskxftigede er 37 timer, der som 
hovedregel fordeles pa ugens 5 forste hverdage. 

Stk. 2. 

Arbejdstidens placering fasts:ettes ved lokal forhandling. 

Stk. 3. 

Flextid kan indfores ved lokal forhandling for en eller flere af personalegrupperne. 

Stk. 4. 

Bernricning til stk. 1, 2 og 3: 
CFD kan indga aftaler om forskellige former for arbejdstid i henhold til Aftale om 
decentrale arbejdstidsaftaler (04.82). Der kan i den forbindelse bl.a. indgas aftaler 
indeholdende bestemmelser om at sta til radiglied i et givet antal timer. Individuelle aftaler 
forhandles med den lokale TR. 

Stk. 5. 

For fuldtidsbeskTftigede inkluderer arbejdstiden 1/2 times daglig spisepause. 

Stk. 6. 

For delidsheskxftigede inkluderer arbejdstiden 1/2 times daglig spisepause, hvis 
beskxftigelsen er mere end 4 timer pr. dag. 
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Stk. 7. 

a) Juleaftensdag, nytarsaftensdag og paskelordag er fridage. 

b) Grundlovsdag og 1. maj er hele fridage. 

5th. 8. 

Ved tastearbejde, telefonomstilling og skTrmterminalarbejde aflmngerevarende 
karakter skal der med jxvne mellemnim gives den ansatte rid til afspTnding af 
belastede muskier. 

§ 16 Hojere individuel arbejdstid 

5th. 1. 

CFD og den enkelte medarbejder kan indga aftale om forogelse af arbejdstiden ud over 
(gennemsnitlig) 37 timer om ugesi iii maksimalt (gennemsnitlig) 42 timer om ugen. 

Bemxficning: 
Der kan forst indga's aftale om hojere individuel arbejdstid efter 3 maneders 
ansxttelse, og ordningen er frivillig. 

Tillidsreprxsentanten orienteres om indgaede aftaler. 

Stk. 2. 

Lonnen forhojes forholdsmxssig pa grundlag af det aftalte timetal, og der indbetales 
pensionsbidrag af den forhojede Ion. 

Stk. 3. 

Den forhojede Ion udbetales under fram; hvor der er ret til ion, fx fray= pa grund af 
sygdom, barsel, fede og omsorgsdage. Den forhojede Ion lmgges ogsä til gtund ved 
betegning af fx efterindtxgt. 

Stk. 4. 

Eventu.el radighedsforpligtelse og radighedstillgeg fottstter undret, medmindre andet 
aftales. 

Stk. 5. 

En individuel aftale kan af savel medarbejderen. som CFD opsiges med 3 maneders 
varsel til udgangen af en maned, medmindre andet aftales. Flier varslets udlob vender 
medarbejderen tilbage til den beskthigelsesgrad, som gjaldt for indgaelse af aftalen om 
hojere individuel arbejdstid. 

Stk. 6. 

En medarbejder, som afskediges uansogt fra sin stilling, liar dog altid ret iii at vende 
tub age til sin tidligere beskxfdgelsesgrad 3 maneder for fratmdelsestidspunktet. 

Benagerkning: 
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Hojere individuel arbejdstid anvendes inden for gx1dende arbejdstidsregler. 
Der henvises i ovrigt til Aftale om deltidsansattes adgang iii hojere 
tjenestetid (04.85). 

§ 16 Overarbejde/deltidsbesimftigedes merarbejde 

Stk. 1. 

Ansatte med grundlon 12 + 1.600 kr. —36 + 2.600 kr. et omfattet af Stk. 3, Stk. 4, Stk. 5, 
Stk. 6, Stk. 7, Stk. 8, Stk. 9, Stk. 10, Stk. 11 og Stk. 12. 

Stk. 2. 

Ansatte med grundlon 41 + 3.900 kr. eller hojere er ikke omfattet af Stk. 3-12, men af 
Aftale om godtgorelse for merarbejde til tjenestemxnd uden hojeste tjenestetid, jf. 
Bilag 1. 

Stk. 3. 

Fra 1. apil 2018 — 31. malts 2019: 
Overarbejde/merarbejde skal sa vidt muligt varsles senest dagen for inden arbejdstids 
ophor. For manglende varsel om overarbejde/merarbejde ud over 1 time betales pr. 
gang et ildce-pensionsgivende tillreg pa 26,56 kr. (31/3 2000-niveau). 

Fin 1. apil 2019: 
Overarbejde/merarbejde skal sa vidt muligt varsles senest dagen for inden arbejdstids 
ophor. 

Stk. 4. 

Overarbejde/merarbejde skal sa vidt muligt tilrettelxgges pa ugens 5 forste hverdage. 

Stk. 5. 

Etableres der overarbejde/meratbejde over flere dage, optages der mellem de lokale 
patter forhandling med henblik pa en rimelig afvilding og fordeling af arbejdet. 

Stk. 6. 

Overarbejde/merarbejde opgores pr. pabegyndt halve time pr. dag. 

Stk. 7. 

Hvis overarbejde/merarbejde afspadseres, gives erstatningsfrihed af sarnrne -varighed 
som det prxsterede overarbejde/merarbejde. For averarbejdet gives erstatningsfrihed 
med tillxg af 50% eller 100%, jf. Stk. 10, nr. 2 og 3. For merarbejdet ydes ingen 
tillxgsgodtgorelse. 

Stk. 8. 

Overarbejde/merarbejde kan afregnes ved betaling i stedet for at blive afspadseret, nar 
arbejdskraftsituationen pa arbejdspladsen tilsiger det. Dette sker under fornoden 
hensyntagen til den ansattes personlige forhold. Der kan optages droftelse mellem de 
lokale patter om behovet for afregning ved betaling. 
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Stk. 9. 

Hvis overarbejde/merarbejde skal godtgores med afspadsering, skal det sa vidt muligt 
were afviklet senest ved udgangen af den 3. maned, der folger efter den, hvori 
overarbejdet/merarbejdet er prxsteret. I modsat fald betales som nxvnt i Stk. 10. Der 
kan mellem de lokale patter indga.s aftale om, at afspadsering finder sted pa et senere 
tidspunkt. 

Stk. 10. 

Beordret og kontrollabelt overarbejde/merarbejde betales saledes: 

1. Merarbejde betales med timelon. 

2. Overatbejde i de forste 3 timer efter normal arbejdstids opium betales med 
timelon med et tillxg pa 50%. 

1 For ansatte ydes der ved honorering af overarbejde pa lordage 100% betaling i 
det omfang, der ikke  er planlagt normaltjeneste. 

4. For alle ovrige overarbejdstimer betales timelon med et tillmg pa 100%. 

5. Ansatte med hojete aflonning end lontrin 37 + 2.600 kr. (31/3 2000-niveau) 
far overarbejdsbetaling efter lontrin 37 + 2.600 kr. (31/3 2000-niveau). 

Stk. 11. 

Den timelon, som er nvnt i Stk. 10, beregnes som 1/1924 af Arslonnen, jf. § 4, § 5, § 6, § 
7, § 8. 

Bernmrkning: 
Resultadon, jf. 5 7, der er udmontet i form af engangsydelser, indgAr ikke i 
beregningen. 

Stk. 12. 

Beordret arbejde for deltidsbeskmfdgede ud over kontorets normale daglige arbejdstid 
betragtes som overarbejde og betales efter bestemmelserne i denne paragraf. 

§ 17 Barns 1. og 2. sygedag 

Stk. 1. 

Der kan gives hel eller delvis tjenestefrihed med Ion di pasning af et sygt barn pa dettes 
forste og anden sygedag), hvis 

1. barnet er under 18 at, og 

2. hat ophold hos den ansatte, og 

3. fravxr er nodvendigt af hensyn iii batnet, og 

4. det er foteneligt med forholdene pa tjenestestedet. 

Hvis den ansatte misbrager ordningen, kan adgang dl fravxr inddrages. 
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I vurderingen af, om der skal gives tjenestefrihed, indgar en afv-ejning af barnets 
alder og sygdommens karakter. 

Stk. 2. 

Der udbetales sTdvanlig Ion, dog ikke arbejdsbestemte og arbejdstidsbestemte 

Stk. 3. 

Fravxr efter denne bestemmelse noteres sxrskilt pa de lister, der foxes over ansattes 
sygefravxr. Tjenestefriheden tegnes ikke som sygefravxr. 

§ 18 Tjenestefrihed 

Stk. 1. 

Der kan gives tjenestefrihed uden ban, hvis det er foreneligt med arbejdet. 

Stk. 2. 

Der gives tjenestefrihed til undervisning pa Kommunomuddannelserne samt 
Professionshojskolen Metropol (Danmarks Forvaltningshojskole) og andre kurser, 
som CFD bevilger. Der gives tjenestefrihed pa eksamensdage og dagen for eksamen 
pa Kommunomuddannelserne og Professionshojskolen Metropol, hvis disse dage er 
arbejdsdage. 

Stk. 3. 

Pa bevilgede kurser sidestilles en undervisningsdag pa mindst 6 undervisningstimer med 
en hel arbejdsdag. 

Stk. 4. 

Kursusudgifter ved deltagelse i bevilgede kutset og udgifter til billigste offentlige 
transportmidler fra tjenestested til kursus og retur betales af CFD. 

§ 19 Opsigelse 

Stk. 1. 

FunktionTrlovens opsigelsesvarsler anvendes, nar en ansat opsiges eller siget sin stilling 
op. Bestemmelsen i lovens § 5, stk. 2, om forkortet opsigelsesvarsel ved 12ngetevarende 
sygdom (120-dages reglen) gxIder dog ikke. 

Stk. 2. 

Meddelelse om uansogt afsked fremsendes til den ansatte. Fremsendes meddelelsen 
digitalt, orienteres den ansatte om, at meddelelsen kan videresendes til HK Komrnunal 
Hovedstaden ved dennes eventuelle inddragelse i sagen. Hvis meddelelsen fremsendes 
pr. brev vedlgges en kopi af meddelelsen, som den ansatte kan udlevere til 
organisationen ved dennes eventuelle inddtagelse i sager'. 

Stk. 3. 
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Nar den ansatte meddeles uansogt afskedigelse, jf. Stk. 2, underrettes HK Kommunal 
Hovedstaden skrifdigt herom. Underretningen skal indeholde sadanne oplysninger, at 
det fornodne grundlag for vurdering af afskedigelsen et dl stede, medmindre 
oplysningerne strider mod den tavshedspligt, sorn folger af lovgivningen, herunder 
tavshedspligt med hensyn til personlige forhold. 

Tilbageholder den afskedigende myndighed tavshedsbelagte oplysninger, orienteres HK 
Kommunal Hovedstaden herom i forbindelse med underretningen. Samddig underrettes 
om, at den ansatte er orienteret om, at meddelelsen kan videresendes/kopien af brevet kan 
udleveres til organisationen. 

Bemxricning: 
Underretningen til organisationen sker digitalt. HK 

Kommunal Hovedstaden CVR-nummet: 53250017 

eller pa sikker mail kommunalhovedstaden@hk.dk  

Underretningen tit organisationen indeholder som hidtil oplysninger, der gor 
det muligt at idendficere den ansatte. 

Stk. 4. 

HK Kommunal Hovedstaden kan krxve sagen forhandlet med CFD, hvis det skonnes, at 
afskedigelsen ikke kan anses for rimeligt begrundet i den ansattes eller CFD's forhold. 

HK Kommunal Hovedstaden kan krxve forhandlingen atholdt inden for en frist af 1 
maned efter afsendelsen af den i Stk. 3 nxvnte meddelelse. 

Stk. 5. 

Hvis den ansatte hat vm:et uathrudt beskTftiget hos CFD i mindst 8 mdr. pa  det 
tidspunkt, hvor opsigelsen meddeles, kan HK Kommunal Hovedstaden krxve sagen 
indbragt for et afskedigelsesnxvn, hvis der ikke opnas enighed ved en forhandling efter 
Stk. 4. Et sadant krav skal fremsettes over for CFD inden for 1 maned efter 
forhandlingen med kopi til CFD. 

Stk. 6. 

Fra kravet om afskedigelsesnxvnsbehandling efter Stk. 5 er fremsat, fremsendes 
klageslcri  ft normalt senest 10 uger fra dette ddspunkt. Svarskrift a fgives hereftet 
normalt inden 10 uger fra modtagelsen af ldageskrift. 

Efter afgivelse af svarskrift indgas snarest aftale mellem parterne om den videre 
procedure, herunder evt. frister for yderligere skriftveksling samt forslag dl 
domsforhandling. 

Kan enighed ikke opnas, overlades det dl opmanden af tage stilling 61 den videre 
procedure. 

Bernxrkning: 
Hvis patterne er enige om, at der er tale om en hastesag, indgas der samtidig 
hermed aftale om den videre procedure. 

Hvis ldageskrift fremsendes senere end 10 uger fra krav om n2Nrnsbehandling 
er fremsat, v-il 10 ugers fdsten for fremsendelse af svarskrift blive forlxnget 
tilsvarende. 
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Stk. 7. 

Et afskedigelsesnTvn bestAr af 5 medlemmer, hvoraf 2 udpeges af CFD og 2 af HK 
Kommunal Hovedstaden, hvorefter disse i forening peger pfi en opmand. Parterne retter 
herefter henvendelse til Arbejdsrettens formand med anmodning om udpegning af 
opmanden. Kan enighed om indstilling ikke opnAs, anmoder parterne Arbejdsrettens 
formand om at udpege en opmand. Opmanden fungerer som nxvnets formand. 

Bernxrkning: 
Udpegning af opmand finder i ovrigt sted i henhold tit bestemmelserne 
Lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter, Kapitel 2. 

Stk. 8. 

AfskedigelsesnTvnet fastsxtter selv sin forretningsorden. 

For nxvnet kan afhores patter og vidner. Afskedigelsesnxvnet afsiger en motiveret 
kendelse. Hvis nmvnet finder, at opsigelsen ikke et rimeligt begrundet i den ansattes 
eller CFD's forhold, kan det palgges CFD at afbode virkningerne af opsigelsen ved 
fastsmttelse af en godtgorelse. Storrelsen af godtgotelsen fastsxttes af nTvnet, som skal 
tage hensyn til sagens omstxndigheder og iii, hvor lxnge ansxttelsesforholdet hat 
varet. Godtgorelsen kan maksimalt fastsxttes til sfedvanlig lon for en periode svarende 
til det dobbelte af 	opsigelsesvarsel over for den ansatte. Nvnets omkostninger 
i forbindelse med sagen fastsTttes af nmvnet. ankostningerne fordeles mellem 
parterne eller pAlgges den tabende part. 

Stk. 9. 

Ansatte, som opsiges af rsager, som er begrundet i CFD's forhold, fx besparelser eller 
omstruktureringer, hat ret til frihed med Ion i op til to timer 11 at soge vejledning i 
vedkommendes a-kasse/fagforening. Fiiheden placeres i videst muligt omfang under 
hensyn til arbejdspladsens drift. 

§ 20 Ovrige ansmttelsesvilkar (manedslonnede) 

Stk. 1. 	 Generelle ansattelsesvilkdr 

Aftaler i Protokollat om generelle anszttelsesvilkfir (04.00) velder efter deres indhold. 
Aftalerne er oplistet i Bilag 1. 

Stk. 2. 	 Selliordage 

Ansatte er omfattet af seniordage og hat ret til fravxr fra arbejdet (seniordage) med 
sxdvanlig Ion i 

9 5 dage i det kalenderk vedkommende fylder 60 Ar 

Bemxrkning: 
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Villcatene for afrilding af seniordage eller konvetteling til enten bonus eller 
pension folger samme vilkAr, som gxkler for seniordagene jf. Rammeaftale om 
seniorpolitik (05.21). 

Kapitel 3 Timelonnede 

§ 21 Lon, lonberegning og lonudbetaling 

Stk. 1. 

Timelonnen er 1/1924 af 'omen i henhold til § 4, § 5, § 6 og § 7. 

Stk. 2. 

Lonnen udbetales manedsvis bagud. 

Bernxrkning: 
Lonudbetalingen finder sted senest 17 dage efter lonperiodens udlob. Efter 
CFD's afgorelse kan der ydes A conto udbetaling af lonnen. 
Aftales der A conto udbetaling, skal der samtidig trxffes aftale om afvikling af 
belobet. 

Stk. 3. 

De ansatte fAr en specificeret oversigt over den udbetalte lon samt evt. indbetalte 
pensionsbidrag. Det skal fremgA af specifikationen, at 1/3 af det samlede pensionsbidrag 
er egetbidraget. CFD betaler det fulde pensionsbidrag. 

§ 22 Pension 

Stk. 1. 

CFD opretter pensionsordning i Sampension efter folgende bestemmelset: 

1. For ansatte, som 

er fyldt 21 At, og 

b) hat mindst 1 At sammenlagt forudgAende beskTfdgelse i mindst 8 timer i 
gennemsnit pt. uge inden for de seneste 8 Ar. 

2. Ansatte, som tidligere hat opnAet ret til pension i henhold til § 11 ved tidligere 
dokumenteret beskTftigelse, omfattes straks af pensionsordningen. 

Det samlede pensionsbidrag udgor 15,95%) af de pensionsgivende londele. Egetbidtaget 
udgor 1/3 af det samlede pensionsbidrag. CFD betaler det fulde bidrag. 

Pensionsordningen opiettes med virkning fra det tidspunkt, hvor alle betingelset et 
opfyldt. 
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Nr pensionsretten er opnftet, indbetales pensionsbidrag uanset timetal. 

Stk. 2. 

Ansatte, som ddligere hat opnaet ret di pension i henhold til § 11 ved 

ddligere dokumenteret beskazftigelse, omfattes straks af 

pensionsordningen. 

I ovrigt glder bestemmelserne i§ 11. 

§ 23 Sognehelligdage og fridage 

Fm 1. a.pril 2018 — 31. mads 2019: 

Ansatte, som hat vxret beskftiget ved CFD i mindst 6 arbejdsdage umiddelbart forud 
for en sognehelligdag eller anden srlig dag, hvor kontoret holdes lukket, betales lon 
for disse dage. Betalingen udgor sxdvanlig timelon for det antal timer, den ansatte 
simile have vxret beskftiget. 

§ 23 bortfalder med virkning fra 1. april 2019. 

§ 24 Opsigelse 

Det gensidige opsigelsesvarsel er fra dag dl dag. 

§ 26 Ovrige ansttelsesvilkar (timelonnede) 

Stk. 1. 

Timelonnede medarbejdere er i ovrigt ornfattet af folgende: 

§ 3-§ 7 	 Lon 
§12 	 ATP 
§ 14 	 Arbejdstid 
§ 16 	 Overarbejde/deltidsbeskwftigedes merarbejde 

Stk. 2. 

Aftaler i Protokollat om generelle ansxttelsesvilicar (04.00) glder efter deres indhold. 
Aftalerne er oplistet i Bilag 1. 

Stk. 3. 

Ansatte, som er omfattet af Furiktionferlovens anvendelsesomilde, er omfattet af § 8 
FunkdonaervilkAr. 

Kapitel 4 licrafttrwden og opsigelse 
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§ 26 Ikrafttrwden og opsigelse 

Stk. 1. 

Overenskomsten hat - hvor intet andet er anfort - virkning fra den 1. april 2018. 

Stk. 2. 

Overenskomsten kan opsiges med 3 mkeders varsel til en 31. marts, dog tidligst 31. 
marts 2021. Opsigelsen skal ske skriftligt. 

Stk. 3. 

Indtil der indgAs en.ny overenskomst, fastsxttes lonnen efter den aftale om lonninger til 
kommunalt ansatte, der gx1der ved opsigelsen af overenskomsten. 

Saborg, den 29. oktober 2018 

For CFD 

Chef for CFD Kurt Faber-Carlsen 

Bestyrelsesformand Lars Abel 
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Protokollat I 	Overgangsbestemmelser pr. 1. april 2018 

Medarbejdere, som er ansat pr. 31. marts 2018, bevarer som minimum deres hidtidige faste 
lon, inkl. tillg. i forbindelse med overgang dl lon- og ansxttelsesvilkar pa CFD's 
overenskomst pr. 1. april 2018, dog jf. bestemmelserne nedenfor. Eventuelle overgangstrin/-
tillxg bevares sa lmnge vedkommende er i samme stilling. 

Stk. 1. 
Tidligere aftalte ikke-pensionsgivende tillxg bevarer denne status, medmindre andet aftales. 

Stk, 2. 
Allerede ansatte, der umiddelbart forud for ansxttelse efter denne overenskomst hat vaeret 
forudlonnet, bevarer retten herdl. 

Stk. 3. 
Allerede ansatte, der pa overgangstidspunktet hat haft en anden kollektiv pensionsordning 
end Sampension, kan som en personlig ordning i nuvxrende stilling vmlge at fortsaette denne 
ordning, safremt den respektive pensionskasse ikke hat indvendinger hertil. 

Soborg, den 29. oktober 2018 

For CFD 

Chef for CFD Kurt Faber-Carlsen 

Bestyrelsesformand Lars Abel 

For HK K 	al H e stade 

Faglig konsulent Dan Christensen 
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Protokollat 2 	Forhandling af lonaftaler 

	

§ I 	Lokale forhandlinger 

Individuelle lonforhandlinger sker mellem de lokale patter. 

Stk. 1. 

Lonnen skal give udtryk for medarbejderens indsats, kvalifikationer, dygtighed, 
jobfleksibilitet, arbejde pa sTrlige tidspunkter, stillingens indhold og ansvar samt 
eventuel uddannelse. 

Stk. 2. 

Der et mulighed for at afholde en Arlig londroftelse, safremt en af parterne beder om 
dette. 

	

§ 2 	Nyansmttelser 

Stk. 1. 
I forbindelse med besxttelse af en stilling omfattet af denne aftale skal lonforholdene s. vidt 
muligt vxre aftalt for tiltrxdelsen. 

Bemarkning: 
Tidsfrister for afholdelse af sAdanne forhandlinger forudsttes aftalt mellem 
parterne. 

Stk. 2. 
Hvis det af prakdske gninde ikke er muligt at aftale lonforholdene for tlitrdelsen, vil 
folgende losningsmuligheder kunne anvendes: 
5. Der kan irides en midlerddig aftale om lonvilkArene. 

6. Der kan kun udbetales grundlon, overenskomstmssige og forhandsaftalte londele. 
5. Der kan udbetales den hidddige stillingsindehavers gmndlon og funkdonslon som 

acontolon. 

6. Der kan udbetales acontolon svarende til londibuddet dl den pAweldende, idet 
tlibuddet forudsTttes at v=e hojere end pkt. 2. 

Den ansatte skal red dltrden were orienteret om, hvilken af de 4 losningsmulighedet der er 
valgt. 

Stk. 3. 

Hvis der ikke inden 3 maneder eftet ansTttelsen et opnaet enighed om lonforholdene, 
anvendes forhandlingsproceduren i 5 10. 

	

3 	Forhandsaftaler 
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Der kan indgas forhandsaftaler/aftales retningslinjer, livon kriterierne og formen for 
lonxndringerne er fastlagt. Aftalerne udmontes pa det tidspunkt, hvor en eller flere 
medarbejdere opfylder de aftalte kriterier. 

Bemxrkning: 
Der yil saledes ikke skulle indgas en konkret aftale hver gang, en eller flere 
medarbejdere udforer en af forhandsaftalen omfattet funkdon/opgave my., 
erhverv-er kvaliflIcationer eller indtmder i stedet for den eller de medarbejder(e), 
der hidta har udfort funktionen/opgaven. 

§ 4 	Begrundelser 

Stk. 1. 
T aftaler om anvendelse af funktionslon, kvalifikationslon og resultatIon angives de kfiterier, 
det hat clarinet grundlag for aftalen. Kriterierne bor ftemt.txde med en synlig sammenhmng 
mellem opgavevaretagelsen og betalingen herfor. 

Stk. 2. 
Lokalt aftalte tillmg skal, aftalt pr. 1. april 2011 eller senete, forsynes rued en beskrivende 
betegnelse (lonseddeltekst), der skal fremga af lonsedlen, nat tillxgget udbetales. 

Bemxrkning: 
En begrundelse eller angivelse af kriterier kan ogsa fà betydning i forhold til Loy 
om ligelon til mxnd og kvinder, jf. bemxtkningen -til § 3, stk. 5. 

Protokollat af 21. juli 2005 om ansttelsesbreve prmciserer, at den ansatte skal 
-un.derrettes skriftligt om lokalt aftalte mndtinget aflonforholdene. 

For at gore lonoplysningeme mere informative ogsa om tidligere aftalte lokale 
-vil aftaleparterne pege pa den mulighed, at der lobende sker en registrefing 

af betegnelserne pa de eksisterende lokalt aftalte tillg, nar den ansatte opnar nye 
lokale 

§ 5 	Opsigelse og opium af lokale aftaler om Funktionslon 

Stk. 1. 
Lokale aftaler om fimkdonsbestemte lonforbedringer kan opsiges i o-verensstemmelse 
med den lokale aftale eller xndres ved enighed mellem aftalens patter. 

Betrixdming: 
Denne bestemmelse dkker savel kollektive lokale aftaler (fx forhandsaftaler) som 
aftaler, der kun dxkker en enkelt ansat. Opsigelse over for en enkelt ansat skal ske 
med den pagx1dendes opsigelsesvarsel. 

Stk. 2. 
Funktionsbestemte lonforbedringet med hjemmel i lokale aftaler kan ophote i de tilfTlde, 
hvor funktionen bortfalder for den paweldende, og forudsxtningen for lonforbedringen 
vat lmyttet til varetagelsen af den bestemte funktion. Lokalt aftalte lonforbedringer kan 
desuden ophore i overensstemmelse med bestemmelser herom i den lokale aftale, 
herunder forhandsaftaler. 
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Bernricning: 
Opium af lonforbedringer kan medfore vilkarsmndringer for den enkelte ansatte, 
som skal behandles efter o-verenskomstens bestemmelser. 

§ 6 	Opsigelse og ophor af lokale aftaler om Kvalifikationslon 

Stk. 1. 
Lokale kollektive aftaler om kvalifikationsbestemte lonforbedringer kan opsiges i 
overensstemmelse med den lokale aftale eller xndres ved enighed mellem aftalens patter. 

Bemxrkning: 
De ansatte omfattet af den hidddige aftale viii den situation beholde deres 
kvalifikationsbestemte lonforbediing som en personlig ordning, medmindte andet 
aftales. 

Stk. 2. 
Lokale aftalet om kvalifikationsbestemte lonforbedringer for den enkelte ansatte kan i 
ovrigt xndres ved enighed mellem aftalens patter. 

Bemxrkning: 
Et eksempel kan vxre stillingsskift inden for CFD til en stilling, hvor den 
erhvervede kvalifikation ikke er relevant. 

§ 7 	Opsigelse og opMar af lokale aftaler om Resultatlem 

De lokale patter fastsxtter bestemmelser om den enkelte aftales varighed. 

Lokale aftaler om resultadon kan opsiges i overensstemmelse med bestemmelser herom i 
den enkelte aftale eller fendres ved enighed mellem aftalens patter. 

§ 8 	Raderum til lokal londannelse 

Stk. 1. 
Den lokale londannelse sker inden for rammerne af CFD's okonomi. 

Stk. 2. 
Der er ikke fastsat minimums- eller maksimumsgmnser for, hvor mange penge de enkelte 
virksomheder kan anvende til lokal lon. Det er ikke ovetordnet aftalt, at en bestemt andel af 
lonsummen skal anvendes til lokal Ion. Det er dog ikke malsTtningen med lokal londannelse 
at opna bespatelser pa lonbudgettet. 
Der er allerede tnidler til lokal len, som kommer fra startkapitalen ved overgangen til ny len, 
forlodsfinansieringet samt yderligere nildler, CP'll hat anvendt til lokal lion. Nye penge iii  
lokal ion m findes pa budgettet, fx gennem prioriterede bevillinger, besparelser eller 
effektiviseringer. 

Stk. 3. 
Det er et ledelsesansvar at ptiotitere, at der et midler dl radighed til lokal londannelse. 

HK/CED 01<18 underskriftsversion 



HK Overenskomst 	 01(18/2018/10 	 Side 29 af 33 

Hvor mange penge, der er til radighed til lokal londannelse, pavirkes af en rxkke forhold. Der 
kan ske xndfinger i overenskomster og aftaler, lokale forhandsaftaler og konkrete lonaftaler 
pa CFD, der kan bevirke, at der lobende bliver flere eller fxrre penge iii radighed til lokal 
londannelse. Fx kan der ved overenskomstforhandlingerne vxre anvendt midler til  
forventede lokale afledte lonaftaler for =sten af en personalegruppe. 
Det lokale okonomiske raderum er saledes en dynamisk storrelse. Nedenstaende forhold kan 
sammen med de allerede aftalte midler iii lokal lon anvendes som pejlemxrke for, hvad der 
kan forhandles om ved lonforhandlingerne. Dialog og abenhed herom er vigtigt i den gode 
forhandlingsproces. 

Bemaarkning: 
CFD prxsenterer arligt kvalificeret statistisk materiale for lonudvikling og 
lonniveau for medarbejdere pa CFD sammenlignet med medatbejdere ansat pa 
det kommunale omrade som baggrundsmateriale til lokale lonforhandlinger. 

Stk. 4. 
Det satnlede raderum pavirkes af en mkke elementer, jf. nedenfor. 

De mndringer, som kan oge eller mindske raderumrnet til forhandling af lokal løn, kan 
overordnet opdeles i to hovedgruppet: 

1. /Enthinger i personale og overenskomster/aftaler 

1. Personaleornsxtning, eksempelvis hvor ansatte med et langt 
ancientlitetsforlob/erfaring og hoj løn erstattes med ansatte uden eller med et 
kortese andennitetsforlob/erfaring og lavere lon eller omvendt 

2. Personalesammensxtning, eksempelvis hvor ansatte med en korterevarende 
uddannelse, der kan were lavere lonnet, erstattes med en medarbejder med en 
lmagerevarende uddannelse, der kan vxre hoj ere lonn.et, eller omvendt 

3. Forhandsaftaler og funktionslon, eksempelvis ved indga.else, xndring af eller 
opsigelse/bortfald af en aftale eller funktion 

4. Bestemmelser hvor der fx for en uddannelse eller en =lig funktion skal indgas 
lokal lonaftale 

5. Vakancesituationer og andre fravxrssituationer, fx barsel, sygdom, orlov, 
eksempelvis hvis en stilling, som folge af en fratradt medarbejder, star vakant i en  
petiode 

2. Budgetmodel og effektiviseringer 

7. Ovrige driftsmidler Cikke-lonkroner") konverteres ta lonkroner, hvis det er muligt 
efter den lokalt valgte budgetmodel, eller omvendt, eksempelvis hvor der viser sig 
mulighed for at opna besparelser pa driften, vil en del af disse kunne anvendes til 
lokallon 

8. E-ventuel overforsel af overskud henholdsvis underskud for et budgetar til det 
efterfolgende budge*, eksempelvis, hvor der er opsparet uforbrugte lonmidler, 
som overfores til anvendelse det efterfolgende budgetar eller omvendt 
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9. Oget indtjening, hvis den lokale okonomistytingsmodel tillader, at den bruges helt 
eller delvist til lon, eksempelvis hvor der er mulighed for at anvende et ekstra 
provenue ved et stare antal brugere/borgere eller omvendt 

10. Puljer, som lokalt er afsat for at kunne anvendes, hvor der er sxrligt behov, 
eksempel hvor der er afsat lonmidler iii sxrlige indsatser my. 

11. Effektivisering/xndret arbejdstilrettelngelse, eventuelt udmontet som resultation, 
eksempelvis hvor arbejdet effektiviseres ved, at en ledig stilling ikke genbesttes. 

De omtalte xndringet er de vigtigste faktorer, der pavirker det okonomiske radenim. 
Listen er dog ikke udtommende. Man skal vxre opmxrksom pa, at nogle af xndringerne 
giver mulighed for indgaelse af aftaler om varige tillg, mens andre, ft vakancer, giver 
mulighed for engangsbelob. 

§ 9 Det lokale okonomiske raderum 

Stk. 1. Lokal londannelre er en del af londaimelccii pt l CFD. 
Lokal londannelse giver mulighed for de lokale patter til at indga aftaler om løn, som passer 
iii konkrete behov, arbejdspladser og arbejdsopgaver bade for de enkelte ansatte og grupper 
af ansatte. 

Der folger hermed et ansvar for aktivt at anvende og udvikle den lokale londannelse, 
herunder at retie fokus mod de muligheder, der er i det lokale okonomiske raderum. Det 
lokale okonomiske raderum er de midler (vadge og midlertidige), der er til radighed dl de 
lokale forhandlinger. 

Stk. 2. Lokal londannelse kan bidrage til at skabe ogsDnke lokale losninger 

Lokal londannelse kan bidtage til at understotte strategiske indsatsomrader, fx ved at 
understate kvaliteten i opgavelosningen, stare omstillingsprocesser, innovation, mal og 
resultater, mere effektive arbejdsmetoder og oget pro duktivitet. 

Den kan endvidere understate rekruttering og fastholdelse af ansatte samt understotte de 
ansattes engagement og udvikling af kompetencer. 

Stk. 3. Lokal Iondanaelse bor mere vedkommende oggennemsigtig 

Effektive og gode lokale forhandlingsprocesser baseret pa dialog, abenhed og fxlles viden om 
ptioriteringer af den lokale londannelse er afgorende for, at lokal londannelse fungerer godt. 

Dec bor vxre sainmenlueng mellem 	og personalepolitikken samt en synlig forbindelse 
mellem gruppens/den enkelte ansattes ion og opgavelosning/kvalifikationer. 

De lokale patter, hetunder TR, hat ansvar for at sikre effektive og gode 
forhandlingsprocesser saint for, at lokal ion kan understate udvikling og indsatsomrader 
lokalt. 

Stk. 4. Badgettets konsekvenser 

Det lokale okonomiske raderum pa-virkes.af  budgettet og den valgte budgetmodel pa 
arbejdspladsen. Fastlxggelsen af midler til Ion sker i budgetfasen pa CFD. 

Det pavirker raderummet, om ledelsen hat mulighed for at overfore midler fra et budgetar 
dl det nante og fra oviig drift dl Ion, hvordan budgetfremsktivningen sker, hvilke 
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budgetforudsxminger som ligger til grund for budgettet, og om budgettet er baseret pa 
lonsum eller normetinger. 

En abenhed om budgettets rammer og forudstninger bidrager til at synliggore 
forhandlingsnimmet dl den lokale londannelse. 

Stk. 5. VIED og lokal londatictik 
MED-udvalgene kan i forbindelse med dtoftelse af budgettet i MED fx beslutte at drofte 
budgettets og budgetmodellens konsekvenser for raclenimmet dl lokal Ion, herunder CFD's 
prioritering af midler til lokal ion. 

§ 10 	Uenighed om lonaftaler 

Stk. 1. 

Safremt der ikke  ved den decentrale forhandling opnas enighed, kan en af parterne 
anmode om, at mfegling/forhandling over& til nmrtneste hojere lederniveau. 

Stk. 2. 

Loses uenigheden ikke kan mxgling/forhandling overgatil Chef for CFD og den 
forhandlingsberettigede organisation. 

Loses uenigheden ikke ved mxgling/forhandling jf. ovenstaende, kan uenigheden soges 
lost ved et paritetisk sammensat nTvn bestaende af 2 medlemmer udpeget af den 
forhandlingsberettigede organisation og 2 medlernmer udpeget af CFD. 

S. 3. 

Safremt der blandt medlemmerne af det paritetiske nxvn ikke kan °plias flertal for 
afgorelsen i en konkret sag, udvides nxvnet med en uvildig opmand, som udpeges af 
parterne i fiellesskab. 1 tilfielde af fortsat uenighed bliver opmandens opfattelse herefter 
udslagsgivende. 

Stk. 4. 

Ved udvidelse af rilevnet finder almindelig praksis vedtorende faglig voldgift anvendelse 
med de tillempelser, som folger af forholdets natur. 

Stk. 5. 

Opmanden trxffer efter en konkret vurdering i det enkelte tilf1de, afgorelse om 
fasts2tte1se og fordeling af sagens omkostninger, ligesom opmanden ved unodig trTtte 
af rmvnet kan pakegge en bod. 

Stk. 6. 

Endelig kan opmanden tr2ffe afgorelse om, at en konkret sag afgores ved sktiftlig 
behandling. 
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Sobotg, den 29. oktobet 2018 

Fot CFD 

Chef for CFD Kurt Faber-Carlsen 

Bestytelsesfonnand Lars Abel 

For HK 	 edstaden 

Faglig konsulent an Christensen 
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Bilag I Vejledende bilag om Aftaler i Protokollat om generelle 
ansmttelsesvilkar (04.00) 

(Nutnmerering henviser til protokollatets numre — numre i parentes henviser iii KL's 
overenskomstnr.) 

Nr. Aftale og nr. Omfatter ma- 
nedslonne- 

de? 

Omfatter 
timelonne- 

de? 

Omfatter 
elever? 

1 Ansmttelsesbreye (04.11) Ja Nej Ja 
2 Lonninger (04.30) Ja Ja Ja 
4 Beskftigelsesanciennitet (04.40) Ja Ja. Nej 
6 Lonberegning/lonfradrag (04.38) Ja Nej Ja 

10 Gruppeliv (04.74) Ja Ja Ja 
11 Tilrettelmggelse af arbejdstid (04.81) Ja Ja Ja 
12 Decentrale arbejdstidsaftaler (04.82) Ja Ja Ja 
13 Deltidsarbejde (04.83) Ja Ja Nej 
14 Deltidsansattes adgang til hojere 

tjenestetid (04.85) 
Ja Ja Nej 

15 Tidsbegrnset ansmttelse (04.84) Ja Ja Nej 
19 Ferie (05.12) Ja Ja Ja 
20 Barsel my. (05.13) og barselsudligning 

(05.14) 
Ja Jal Ja 

22 Seniorpolitik (05.21) Ja Ja2  Ja3  
24 Befordringsgodtgorelse og 

rejseforsikring (05.71) 
Ja Ja Ja 

29 Aftale om kontrolforanstaltninger (05.65) Ja Ja Ja 

t Kun omfattet af Kapitel 9 om fray= af sxrlige familiemTssige firsager. 

2  Ikke omfattet af bestemmelser om seniordage. 

3  Kun omfattet af bestemmelser om seniordage 
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