
Overenskomst for kontaktpersoner ved CFD 

CFD 

FOA — Fag og Arbejde 
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Forord 

Denne overenskomst er gaeldende for kontaktpersoner ansat i CFD"s radgivningsomrade, i 
henhold til § 98 i serviceloven. Overenskomsten er aftalt direkte mellem FOA og CFD. 
Overenskomsten er gaeldende fra 1. januar 2023 til 31. marts 2024. 

Der er indgaet en faelles Hovedaftale mellem DS, SL, FOA, HK og CFD. 

Der er indgaet en aftale om Tillidsreprarsentanter pa CFD, som en faellesaftale med SL, FOA, 
HK og DS. 

Lon og satser reguleres i overenskomstperioden efter gaeldende "Aftale mellem KL og 
Forhandlingsfarllesskabet om overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2021. 

Hvor det fremgar folger satserne "Landoverenskomst for handicaphjarlp i borgers eget hjem 
(minus BPA)" mellem Dansk Erhvery Arbejdsgiver og FOA. 
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§ 1. OVERENSKOMSTENS OMRADE 

Denne overenskomst er garldende for medarbejdere der er beskaeftiget i CFD som 

kontaktpersoner iht. Servicelovens § 98. 

§ 2. ANSAETTELSESFORHOLD 

Ansarttelse sker pa timelon 

Ansaettelsen er tidsbegraenset og folger varigheden of borgerens bevilling. 

STK. 2. 
Der udstedes ansaettelsesbevis i henhold til den til enhver tid garldende lov om 

arbejdsgiverens pligt til at underrette lonmodtageren om vilkarene for ansarttelsesforholdet. 

Eventuelle uoverensstemmelser om oplysningspligt og ansaettelsesbeviser behandles 

mellem CFD og FOA pa foranledning of en of parterne, og i henhold til CFD's hovedaftale 

med FOA. 

STK. 3. 

Kontaktpersonen er tilknyttet en eller flere borgere, og tjenestestedet er enten borgerens 

bopael eller det sted, hvor borgeren i ovrigt opholder sig. 

§ 3. UDDANNELSESFORHOLD 

Ansarttelse sker i henhold til kommunernes bevilling til borgeren. Safremt bevillingen ikke 

stiller krav om uddannelse, sker ansarttelsen som ikke-uddannet kontaktperson. 

STK. 2. 
Hvis borgerens bevilling betinger, at kontaktpersonen har en specifik uddannelse, skal CFD 

aftale konkret lonindplacering med FOA, med udgangspunkt i lonniveau for tilsvarende 

faggrupper i CFD's overenskomster eller kommunale overenskomster. 

§ 4. LON OG LONUDBETALING 

Lonningerne fastsaettes i henhold til den til enhver tid gaeldende kommunale lontrinstabel, 

samt satser aftalt i "Landoverenskomst for handicaphjaelp i borgers eget hjem (minus BPA)" 

og satserne reguleres i overensstemmelse hermed. 

STK. 2. 
Timelonnen (grundlonnen) fastsaettes jf. stk. 1 saledes: Ikke-uddannede 

kontaktpersoner: 

Lontrin 12 + folgende tillaeg pr. time: 
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Hverdage: 8,64 kr. (mandag — fredag 08.00 - 24.00) 

Lordage: 19,01 kr. (08.00 - 24.00) som indeholder den til enhver tid gaeldende pensionsprocent for 
weekendarbejde aftalt i minus BPA-overenskomsten § 6 stk. 2. Pr 1/1 2023 udgor tillaegget 2% 
som er tillagt den oprindelige sats pa 18,64 kr. 

Son- og helligdage: 29,21 kr. (08.00 - 24.00) som indeholdende den til enhver tid 
gaeldende pensionsprocent for weekendarbejde aftalt i minus BPA-overenskomsten § 6 
stk. 2. Pr 1/1 2023 udgor tillaegget 2% som er tillagt den oprindelige sats pa 28, 64 kr. 

Timetillaeg reguleres i henhold til. "Land overenskomst for handicaphjaelp i borgers eget 
hjem (minus BPA)" 
Der ydes ikke erfaringslon eller yderligere arbejdstidsbestemte tillagg. 

STK. 3. 
Grundlonnen fastsaettes efter de kommunalt anvendte stedtillaegssatser/omradetillaeg, pa 
baggrund of den kommune borgeren, der serviceres, er bosiddende i. 

STK. 5. 
Lonnen udbetales manedsvis bagud. Lonnen kan udbetales forskudt, f.eks. fra den 15. til 

den 14. efter CFD's valg. 

§ 5. PENSION 

CFD opretter pensionsordning i Pensam for kontaktpersoner der er omfattet of en kollektiv 
arbejdsmarkedspensionsordning. 

STK. 2.Pensionsbidraget udgor 13,00 % of grundlonnen. 

CFD indbetaler hele pensionsbidraget til Pensam samtidig med lonudbetalingen. 

1/3 of pensionsbidraget er feriepengeberettiget. 

STK. 3. 
Pensionsordningen omfatter folgende kontaktpersoner: 

Kontaktpersoner, der er fyldt 21 ar og har 7 maneders anciennitet som kontaktperson med 

mindst 3 timers beskaeftigelse pr. uge i gennemsnit. 

Kontaktpersoner som ved ansaettelsen dokumenterer, at de fra tidligere ansaettelsesforhold 

som kontaktperson har opfyldt anciennitetskravet pa 7 maneder, far pensionsbidrag fra 

ansaettelsens start. 

Dokumentation kan bests i forevisning of gaeldende pensionsoversigt eller pensionspolice. 

Pensionsordningen omfatter ikke kontaktpersoner, der arbejder mindre end 3 timer om 

ugen i gennemsnit for CFD. 
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Ved ansaettelse pa mindre en 8 timer ugentligt, hvor medarbejderen indbetaler til andet 

pensionsselskab end Pensam, kan medarbejderen ved ansaettelsen vaelge, at fa 

pensionsbidraget udbetalt sammen med lonudbetalingen. 

§ 6 SENIORDAGE (se bilag 4) 

Kontaktpersoner er omfattet of seniordage og har ret til fravaer fra arbejdet (seniordage) med 
saadvanlig Ion i 

0 	2 dage i det kalenderar vedkommende fylder 58 ar 

0 	3 dage i det kalenderar vedkommende fylder 59 ar 

0  4 dage fra det kalenderar vedkommende fylder 60 ar 

§ 7. ARBEJDSTID 

Den gennemsnitlige arbejdstid er i henhold til borgerens bevilgede timetal dog hojst 37 timer om 
ugen for fuldtidsbeskaeftigede. 

STK. 2. 

Arbejdstiden fordeles pa ugens enkelte dage efter aftale med den enkelte borger og under 
hensyntagen til borgerens bevilgede timetal. 

BEWERKNINGER: 
Parterne er enige om, at arbejdstidens placering er omfattet of CFD's ledelsesret. 
Udgangspunktet er dog, at medarbejderen sely tilrettela?gger sin arbejdstid i samspil 
med borgeren. 

STK. 3. 
CFD kan varsle aendringer i den planlagte arbejdstid med et varsel pa 24 timer ved sygdom og 

andre uforudsete begivenheder. 

STK. 4. 
Det ovenfor anforte om arbejdets tilretteiaeggelse og afvikling of arbejdet finder tilsvarende 

anvendelse under deltagelse i borgerens ferie eller andre ophold i Danmark. 

§ 8. LEDSAGELSE VED FERIE, KONFERENCER M.V. 

Safremt en kontaktperson ledsager i forbindelse med, konferencer m.v. of indtil 24 timers 

varighed, medregnes rejsetiden fuldt ud i arbejdstiden. 

STK. 2. 
Safremt en kontaktperson medvirker ved ledsagelsen i forbindelse med deltagelse i ferie, 

5 



konferencer m.v. over 24 timers varighed, aftales honoreringen mellem CFD og 

kontaktpersonen. 

Hvis der ikke kan opnas enighed om en aftale, gadder stk. 3— stk. 6. 

STK. 3. 
Kontaktpersonen oppebaerer saedvanlig Ion under opholdet, nar der udfores arbejde. 

STK. 4. 
Der ydes et vederlag for deltagelse i opholdet. Vederlaget udgor pr. dag: 

Hverdage 	 kr. 211,19 i 31.3.2000-niveau 
Son- og helligdage 	kr. 421,86 i 31.3.2000-niveau 

Der ydes fornodne rejseudgifter, fri kost og frit ophold. 

STK. 5. 
Opholdet medtages ikke ved tjenestetidsopgorelsen eller ved beregningen of hojeste tjenestetid. 

STK. 6. 
Det er frivilligt for den enkelte kontaktperson at deltage i ophold ud over 72 timers varighed. 

§ 9. FERIE 

Kontaktpersoner har ret til ferie i henhold til ferielovens regler. 

STK. 2. 
Der kan lokalt traeffes skriftlig aftale om, at ferie afholdes i timer. 

Det skal i den forbindelse sikres, at ferien ikke afholdes i faerre timer end det planlagte antal 

arbejdstimer den pagaeldende dag, og at den samlede ferie ikke bliver pa mindre end 5 uger 

regnet i 25 hele dage, hvor arbejdsfri dage, der ikke er erstatningsfridage, og arbejdsdage 

indgar forholdsmaessigt. Ferien skal sa vidt muligt afholdes i hele uger. 

Ferien skal afspejle arbejdsugen og ma ikke udelukkende placeres pa lange eller korte 

arbejdsdage. 

§ 10. FERIEFRIDAGE 

Kontaktpersoner har ret til 5 feriefridage i perioden fra 1. maj til 30 april. Feriefridagene placeres 
efter samme regler som placering of restferie i henhold til ferieloven. 

Der optjenes arligt 5 feriefridage forholdsmaessigt i henhold til beskaeftigelsesdecimalen. 

Kontaktpersoner kan kun holde 5 feriefridage fra 1. maj til 30 april, uanset eventuelt jobskifte i 
lobet of perioden. 

STK. 2 
Feriefridage omregnes til og afvikles som indtil 8 fravarrstimer pr. feriefridag indenfor perioden fra 
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1. maj til 30. april. 

Safremt feriefridagene ikke afholdes indenfor perioden fra 1. maj til 30. april, skal restbetalingen 
udbetales sammen med feriebetalingen i forbindelse med ferie i den forstkommende feriefridags-
periode (1. maj til 30. april). 

§ 11. SYGDOM 

Der udbetales sygedagpenge for den aftalte arbejdstid under uarbejdsdygtighed pa grund 

of sygdom, herunder arbejdsskade, i henhold til den til enhver tid gaeldende 

sygedagpengelov. 

Safremt en kontaktperson ma forlade arbejdet pa grund of sygdom, ydes der timelon for 

de resterende arbejdstimer, dog maksimalt for 8 timer. 

STK. 2. 
Til kontaktpersoner med mindst 8 ugers ansaettelse sour kontaktperson og mindst 74 timers 

arbejde i denne periode ydes der fuld Ion i den aftalte arbejdstid under sygdom og 

tilskadekomst. 

Ved fuld Ion forstas grund- og erfaringslon samt fast paregnelige tillaeg. 

Retten til betaling stopper, safremt sygedagpengerefusionen fra kommunen ophorer, og 

dette skyldes kontaktpersonens forsommelse of de pligter, der folger of sygedagpengeloven. 

Sygelon beregnes pa grundlag of det ugentlige timetal under sygefravaeret og den 

samlede timelon, som kontaktpersonen ville vaere berettiget til under fravaeret. Belobene 

indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. 

STK. 3. 
Til kontaktpersoner indrommes der frihed med fuld Ion, nar det er nodvendigt, at 

kontaktpersonen indlaegges pa hospital sammen med vedkommendes syge barn under 14 

ar. Det gaelder ogsa, nar indlaeggelsen sker helt eller delvist i hjemmet. Ved fuld Ion forstas 

grund- og erfaringslon samt fast paregnelige tillaeg. 

Denne frihed gaelder alene den ene indehaver of foraeldremyndigheden over barnet, og der 

er maksimalt ret til frihed med fuld Ion i sammenlagt 10 arbejdsdage pr. barn inden for en 

12 maneders periode. 

Kontaktpersonen skal pa opfordring fremlaegge dokumentation for hospitalsindlaeggelsen. 

Eventuel refusion fra kommunen tilfalder virksomheden. 

§ 12. BARSEL (se bilag 4) 

Parterne er enige om, at nedenstaende bestemmelser pr. 1. marts 2023 erstattes of 
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de bestemmelser, der aftales i "Landoverenskomst for handicaphjaelp i borgers eget 

hjem (minus BPA)" mellem Dansk erhvery og FOA. Indtil disse bestemmelser 

foreligger gaalder folgende: 

Graviditetsorlov, barselsorlov og faedreorlov: CFD betaler til kontaktpersoner der p5 

det forventede fodselstidspunkt har 9 maneders anciennitet i CFD, Ion under barsel 

fra 4 uger for forventet fodselstidspunkt (graviditetsorlov) og indtil 14 uger efter fodslen 

(barselsorlov). En kontaktperson, der foder pa et senere tidspunkt end forventet of 

laegen/jordemoderen, har saledes alene ret til Ion under graviditetsorlov i op til 4 uger. 

Til adoptanter, der pa modtagelsestidspunktet har 9 maneders anciennitet, betales Ion i 14 

uger fra barnets modtagelse (barselsorlov). 

Lonnen svarer til den Ion, den pagarldende ville oppebazre i perioden. Belobet indeholder 

den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. 

Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger Ion under fa-,dreorlov. 

STK. 2. 

Der ydes fuld Ion under foraeldreorlov i indtil 14 uger. Betaling svarer til den Ion, den 

pagaeldende ville oppeba--re i perioden. 

Af disse 14 uger har den foraelder, der afholder barselsorloven, ret til at holde 4 uger, og 
den anden foraelder ret til at holde 7 uger. 

Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte foraelder, ikke, bortfalder betalingen. 

Betaling og fravarr for de resterende tre uger kan deles mellem foraeldrene. 

Det er en forudsaetning for betalingen, at virksomheden er berettiget til refusion svarende til 

den maksimale dagpengesats. Safremt refusionen er mindre, nedsaettes betalingen til 

kontaktpersonen tilsvarende. 

Det praeciseres, at safremt dagpengesatsen nedsaettes, reguleres den udbetalte Ion 

tilsvarende. 

Foraeldreorloven skal holdes inden for 52 uger efter fodsel. 

Medmindre andet aftales skal foraeldreorloven fra lonmodtagerside varsles med 3 uger forud 

for orlovens pabegyndelse. Der sker hermed ingen aendring of varslingsreglerne i 

barselloven § 15. 

Hver of foraeldrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales. 
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Orlovsperioder.-  Lonforpligtelse: 

Graviditetsorlov 4 uger med fuld Ion 

Barselsorlov 14 uger med fuld Ion 

Faedreorlov 2 uger med fuld Ion 

Foraeldreorlov 14 uger med fuld Ion. 

Af disse 14 uger har den foraelder, der afholder 
barselsorloven ret til at holde 4 uger og den anden foraelder 
ret til at holde 7 uger. 

Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte foraelder 
ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger 
ydes til enten den ene eller den anden foraeider. 

§ 13. BORNS SYGDOM OG BORN EOMSORGSDAGE (se bilag 4) 

Til kontaktpersoner indrommes der frihed med fuld Ion i den aftalte arbejdstid, nar det er 

nodvendigt til pasning of sygt, hjemmevaerende barn under 14 ar pa barnets forste og anden 

sygedag, dog maksimalt 8 timer pr. dag. 

STK. 2. 

kontaktpersoner med mindst 9 maneders anciennitet har ret til to borne- omsorgsdage pr. 

ferie ar uanset hvor mange born kontaktpersonen har. Reglen vedrorer born under 14 Ar. 

Dagene placeres efter aftale mellem CFD, borgeren og kontaktpersonen under 

hensyntagen til borgerens tarv. 

Borneomsorgsdagene afholdes uden Ion. 

STK. 3 
Kontaktpersoner med mindst 9 maneders anciennitet, har ret til at holde barns forste 

sygedag og har ret til frihed i forbindelse med laegebesog sammen med barnet. 

Kontaktpersoner, der onsker at holde fri til laegebesog, skal give virksomheden meddelelse 

herom sa tidligt sour muligt. Frihed til laagebesog afholdes uden Ion. 

STK. 4. 

Kontaktpersoner har ret til fravaer i fem arbejdsdage hvert kalenderar til at yde personlig omsorg 

eller stotte til et familiemedlem (egne born, forarldre, aegtefarlle eller partner), eller en person der 

bor i samme husstand, sour har behov for vaesentlig omsorg eller stotte pa grund of en alvorlig 

helbredsmaessig tilstand. 

Omsorgsorloven er uden ret til Ion/ betaling. 
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§ 14. OPSIGELSE 

Anciennitet Fra CFD Fra kontaktpersonen 
0 til 14 dage Dag til dag Dag til dag 
14 dage til 3 maneder 7 dage 7 dage 
3 til 6 maneder 14 dage 7 dage 
6 til 12 maneder 18 dage 9 dage 
Mere end 12 maneder 60 dage 21 dage 
Mere end 36 maneder 72 dage 28 dage 

STK. 2. 
Opsigelsesvarslerne kan fraviges pa folgende made, nar opsigelsen skyldes borgerens 

dodsfald eller bortfald/vaesentlig aendring of borgerens bevilling: 

Ved dodsfald: 
	

14 dage 
Ved bortfald/vaesentlig aendring of borgerens bevilling: 

	
30 dage 

STK. 3. 
1 en opsigelsesperiode er kontaktpersonen forpligtet til at lade sig omplacere til andet 

passende arbejde hos andre borgere. 

STK. 4. 
Hjemsendelse kan forekomme i forbindelse med borgerens eventuelle hospitalsindlaeggelse, 

nar kontaktpersonen ikke kan omplaceres. CFD attesterer hjemsendelsen og dennes arsag 

overfor de pagaeldende kontaktpersoner til brug for jobcenter og A-kasse. 

STK. 5. 

Opsiges en kontaktperson med mindst 6 maneders anciennitet, bevarer kontaktpersonen 

sin opnaede anciennitet ved genansaettelse inden for en periode pa 6 maneder. 

STK. 6. 
Kontaktpersoner som afskediges pa grund of omstrukturering, nedskaeringer, 

virksomhedslukning eller andre pa CFD beroende forhold, har ret til frihed med Ion i op til 2 

timer til at soge vejledning i A-kassen/fagforeningen. Friheden placeres hurtigst muligt efter 

afskedigelsen og under fornodent hensyn til CFD's drift. 

§ 15. TR SYSTEM 
Kontaktpersoner er repraesenteret via CFD's TR system jaevnfor Aftale om 

Tillidsrepraesentanter i CFD, som er en faellesaftale med SL, FOA, HK og DS. 
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§ 16. RETLIG BEHANDLING 
Normen for behandling of faglig strid er gaeldende. Sporgsmal om overtraedelse og 

fortolkning of naervarrende overenskomst optages til forhandling mellem parterne 

snarest muligt. 

§ 17. HOVEDAFTALE 

Hovedaftalen mellem CFD og FOA finder anvendelse. 

STK. 2. 
Det fastslas mellem FOA og CFD fra hvilket tidspunkt overenskomsten er gaeldende. 

§ 18. LOKALAFTALER 
Der kan — under forudseetning of lokal enighed — indgas aftaler, som fraviger eller 

supplerer overenskomstens bestemmelser. Dette giver mulighed for at afprove 

muligheder, som den nuvaerende overenskomsttekst ikke tager hojde for. Sadanne 

lokalaftaler, skal indgas skriftligt mellem arbejdsgiver og kontaktpersonens 

tillidsrepraesentant eller - safremt en sadan ikke er valgt - med FOA's lokale 

afdeling(er). 

§ 19. IKRAFTTRAEDEN OG OPSIGELSE 

Overenskomsten er gaeldende fra den 1. januar 2023 

Overenskomsten kan skriftligt opsiges of overenskomstens parter med 3 maneders 

varsel dog tidligst til den 1. marts 2024. 

Soborg, 20. december 2022 

Lars;Voesgaard 	 Kurt Faber-Carlsen 

20. december 2022 

FOA 	 CFD 

Bilag 1— AFLOSERE 
Tilkaldevikarer kan uanset timetal ansarttes til aflosning uden at vaere i fast 
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beskarftigelse hos en borger. Ansaettelse som afloser sker fra gang til gang uden 

gensidigt opsigelsesvarsel. 

Bilag 2 — AFTALE OM PENSIONSOPLYSNINGER 

Parterne er enige om, at .CFD giver samtykke til, at tillidsrepraesentanten eller FOA 

kan rekvirere oplysninger fra PenSam om det samlede indbetalte pensionsbelob 

samt antallet of kontaktpersoner, der indbetales for i en given lonperiode. 

Bilag 3 — ANS~ETTELSE UNDER 8 TIMER UGENLIGT 

For anseettelse hvor kontaktpersonens samlede timetal er under gennemsnitligt 8 

timer om ugen er §6 Seniordage, §14 Barsel og §15 Borns sygdom og 

borneomsorgsdage ikke garldende. 

Bilag 4 — "Landoverenskomst for handicaphjaelp i borgers eget hjem 

(minus BPA)" 

Ved arndringer i "Landoverenskomst for handicaphjaelp i borgers eget hjem 

(minus BPA)" som har afledt effekt pa overenskomst for kontaktpersoner ved 

CFD" giver FOA CFD meddelelse herom. 
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