
LOKALAFTALE/FORHANDSAFTALE 

For 
tekniske serviceledere og tekniske servicemedarbejdere 

Ansat ved: 

Fonden Danske Diakonhjem 
Skomagervej 11C 

7100 Vejle 

Cvr-n r. 39951940. 

§ 1 Generelt 

Denne aftale er gaeldende for ansatte tekniske serviceledere og tekniske servicemedarbejdere 
ved institutioner under Danske Diakonhjem eller ved institutioner, som har indgaet admini-
strationsaftale med Danske Diakonhjem. Institutioner, der er omfattet of denne overens-
komst, fremgar of den til enhver tid gaeldende oplistning fra Danske Diakonhjem. 

§ 2 Arbejdstid 

Udgangspunktet for arbejdstidsberegningen er de i overenskomsten omtalte 1681 timer, og 
de deraf folgende regler. 

Udgangspunktet er en fleksibel arbejdstid, hvor pedellen er ansvarlig for planlaegning og til-
rettelaeggelse of arbejdstiden, dog saledes at der pr. kvartal maximalt kan overfores 
plus/minus 10 timer til naeste kvartal. 

Ved direkte udkald/tilkald eller beordret overarbejde, samt ved laengerevarende forogelse of 
den daglige arbejdstid ydes overarbejdshonorering jf. overenskomstens bestemmelser. 

Det er aftalt, at der ved arbejde juleaftensdag, fra dagtjenestens begyndelse, betales son-
dagstillaeg svarende til 50% of timelonnen. 

§3Lon 

Grundlon 

• Lontrin 22 for teknisk serviceleder, med tillaeg of arligt grundbelob pa kr. 500 (31/3-
2000 niveau) 

• Lontrin 14 samt et arligt grundbelob pa kr. 1.800 (31/3 2000 niveau) for ovrige ansat-
te 

Hvis kronetillaegget i overenskomsten aendrer sig i forbindelse med kommende over-
enskomstforhandlinger, aendrer kronetillaeggene sig i denne aftale tilsvarende. 
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§ 4 Funktionslon 

1) TO teknisk serviceledere ydes: 

a. 4 lontrin for selvsteendighed i jobbet, opgavevaretagelsen samt fleksibilitet. 

b. For sa vidt angar det i overenskomsten omtalte dispositionstillaeg pa kr. 9.100 
kr. (31/3 2000-niveau) og det i overenskomsten omtalte tillaeg for vinterord-
ning pa 10.800 kr. (31/3 2000-niveau) ydes disse som 5 pensionsgivende lon-
trin. Pa institutioner hvor der ikke indgar vinterordning, ydes det overens-
komstmaessige dispositionstillaeg, medmindre saerlige aftaler om indplacering 
foreligger. 

Hvis dispositionstillaeg og tillaeg for vinterordning i overenskomsten aendrer sig i forbindelse 
med kommende overenskomstforhandlinger, aendrer tillaeggene sig i denne aftale tilsvarende. 

2) Funktionslon — herunder funktionslon til tekniske servicemedarbejdere - forhandles i 
ovrigt decentralt i hvert enkelt tilfaelde, jf. overenskomstens § 5 og FaeIlesaftale om 
lokal londannelse for det tekniske omrade. 

§ 5 Kvalifikationsion 

1) Tekniske serviceledere: 

a. Efter 6 ars ansaettelse ydes 2 lontrin 

b. For relevant handvaerksmaessig uddannelse ydes 3 lontrin 

c. Uddannede ejendomsserviceteknikere ydes 6 lontrin. Der ydes ikke betaling ef-
ter pkt. b 

2) Tekniske servicemedarbejdere: 

a. Kvalifikationslon forhandles i ovrigt decentralt i hvert enkelt tilfaelde, jf. over-
enskomstens § 6 og Faellesaftale om lokal londannelse for det tekniske omrade. 

§ 6 Garantilon 

Tekniske servicemedarbejdere er sikret et garantilonsforlob, der betyder, at man senest efter 
2 ars ansaettelse ydes 2 lontrin, efter 8 ars ansaettelse yderligere 2 lontrin og efter 10 ars 
anseettelse yderligere 2 lontrin. 

Garantilonsbestemmelsen traeder kun i kraft, hvis den tekniske servicemedarbejder ikke har 
opnaet mindst en tilsvarende lokalt aftalt lonudvikling. 

eemaerkning: 

Det centralt aftalte lonforlob for pedelmedhjaelpere er herefter folgende: 

Efter 2 ars ansaettelse: + 2 trin 

Efter 6 ars ansaettelse: yderligere 2 trin (kvalifikationslon efter 6 ar, jfr. overenskom-
stens § 6 stk. 2) 
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Efter 8 ars anseettelse: yderligere 2 trin 

Efter 10 ars ansaettelse: yderligere 2 trin 

§ 7 Pension 

Der er enighed om, at der med hensyn til pensionsbestemm else rne ikke er karenstid for tek-
niske serviceledere. 

Pension indbetales til PenSam. 

§ 8 Opsigelse: 

Naervaerende forhandsaftale er gaeldende fra 1. maj 2018. Indtil ny aftale er genforhandlet 
udbetales tillaeg som anfort i denne aftale. 

Aftalen kan of begge parter skriftligt opsiges med 3 maneders varsel til udlob of en overens-
komstperiode. 

Kobenhavn den 21. juni 2019 
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